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Nultý ročník
Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Úlohou nultého ročníka základnej školy (ďalej len nultý ročník), je v priebehu jedného
školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné
začleniť sa do výchovno –vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka
základnej školy (ďalej len ZŠ) Zriadenie nultého ročníka vychádza z potreby pomôcť deťom,
ktoré pochádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia alebo
nenavštevovali predškolské zariadenie a z rozličných dôvodov majú odloženú povinnú
školskú dochádzku. Táto skupina detí je špecifická tým, že potrebuje zvláštny prístup Preto
sa predpokladá, že aj nultý ročník bude špecifický Špecifická bude aj práca učiteľa s týmito
deťmi, jeho prístup k tejto skupine detí a správny výber metód a foriem práce.
Učebné osnovy pre nultý ročník základnej školy zohľadňujú vek detí, sociálne pomery
v rodine, podnetné výchovné prostredie a individuálne schopnosti dieťaťa.

Rozvíjanie komunikačných schopností
(6 hodín týždenne, 198 hodín ročne)

Charakteristika predmetu
Reč, ako prostriedok vzájomnej ľudskej komunikácie, poznávania a myslenia
ješpecificky ľudská schopnosť. Môže sa vyvíjať len v prostredí poskytujúcom správny rečový
vzor a príležitosť aktívnej rečovej komunikácie.

Ciele
Celkovým cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností (RKS) je
dosiahnutie takej úrovne komunikačných schopností, ktorá umožní zvládnutie obsahu učiva
predpísaného učebnými osnovami pre prvý ročník základnej školy, za predpokladu normálnej
úrovne inteligencie:
 utváranie pojmov ako základov k porozumeniu reči
 osvojenie si poznatkov o predmetoch a javoch okolitého sveta
 kategorizovanie pojmov
 rozvíjanie jednoduchých myšlienkových operácií
 podporovanie aktivity detí pri rečovej komunikácii
 motivácia k práci v škole

Obsah
Obsah je zameraný na:
 poznávanie svojho rodného mena a priezviska, bydliska, členov najbližšej
rodiny a príbuzenských vzťahov
 poznávanie okolia školy, iného spoločenského prostredia
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poznávanie základných pravidiel spoločenského styku ( pozdrav, predstavenie
sa, požiadanie, prosba, poďakovanie, a pod.)
poznávanie a diferenciácia nehudobných a hudobných zvukov (smer, výška,
dĺžka trvania) ako príprava na poznávanie a diferenciáciu zvukov ľudskej reči,
hlások,
poznávanie a rozlišovanie rodu a čísla podstatných mien ako názvov
predmetov a javov zo známeho prostredia (skutočných i zobrazených)
pomenovanie prebiehajúcich činností, rozlišovanie času a záporu slovies
poznávanie a rozlišovanie rodu a čísla prídavných mien ako vlastností
predmetov a javov(opačný význam, podobný význam)
použitie zámen namiesto podstatných a prídavných mien
tvorenie jednoduchých viet podľa situácie, podľa obrázkov odpovede na
jednoduché otázky
formulácia otázok, doplňovanie neúplných viet
poznávanie pojmov označujúcich smer a polohu (hore, dolu, vedľa, pri, nad,
pod, vpredu a vzadu, jedna strana a druhá strana, vpravo a vľavo)
jednoduchý opis známych predmetov a javov ( hádanky),

Stratégia vyučovania
Prevládajúcou činnosťou na rozvíjaní komunikačných zručností v nultom ročníku sú
námetové, didaktické a pohybové hry.
Obsah sa realizuje v prirodzených i navodených situáciách komentovaním javov
a činností. Učiteľ cielene motivuje žiakov ku komentovaniu. Učiteľka používa detskú
literatúru, ale deťom sa prihovára priamo – príbehy má predniesť , nie citát. Dôležitý je
priamy , živý očný kontakt.
Všetky činnosti musia prebiehať v súlade so zásadou postupnosti a primeranosti
k momentálnej – aktuálnej úrovni komunikačných schopností detí. Z toho vyplýva potreba
diferencovaného prístupu k deťom.
Osvojovanie si nových pojmov začína poznávaním skutočného predmetu, javu, zvieratá
a pod., cez zmenšeniny, hračky sa prejde k obrázku, všetko treba zreteľne jednoducho
komentovať, poskytnúť opakovanie slov, spojení a viet.
V obsahu predmetu sa prelínajú činnosti rozvíjajúce formálnu i obsahovú stránku reči.
Nemožno ich od seba oddeliť. Na hodine RKS musia všetky deti dostať možnosti aktívne
komunikovať hovorenou rečou, preto je potrebné triedu na tieto hodiny deliť na skupiny
alebo vytvárať triedy s počtom detí blízkym dolnej hranici poctu stanovenému vyhláškou. Je
to podmienka efektívnosti vykonávaných činností. Rozvíjanie reči sa realizuje vo všetkých
činnostiach a všetkých predmetoch. Obsahom predmetu RKS sú činnosti, ktoré si vyžadujú
systematickú spoluprácu a vedenie logopéda. Preto je potrebné spolupracovať s logopédom
z najbližšej špeciálno pedagogickej poradne (ŠPP) , špeciálnej školy alebo klinickým
logopédom. Vstupnú a záverečnú logopedickú diagnostiku vykonáva logopéd.

Kritériá hodnotenia
Hodnotenie slovné. Na začiatku pomocou pochvál a slovného hodnotenia jednotlivca
a jeho výkonu.

Učebné zdroje



Andel, J. : Klásky, Osveta Martin 1986
Bendová, K.: Čačky , hračky
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Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky
Ďuríčková, M. : Zlatý strom Gembarika
Hevier, D.: Buvíkové rozprávky
Lacková, E.: Rómske rozprávky
Lysáková,M., Kopinová,L., Podhorná, A.: Piesne, hry a riekanky detí
predškolského veku
Podjavorinská, L. : Cin-cin, Do školy
Rázusová -Martáková, M. : Hop, hop na koníčku, Hajaj- búvaj, Zvieratká
deťom , Od jari do zimy
Rusnácková, M. : Našim deťom, SPN 1981
Smrek, J. : Malovaná abeceda, Mladé letá, Ba, 1981
Detské časopisy: Luludi, Včielka, Zornička, Pusík atd.
Leporelá
Batiková,S.,Chovanová,K.: Makovická - čítanka pre žiakov ZŠ s vývinovou
poruchou čítania, 1. a 2. časť, PROXIMA PRESS, 2001, 2002
Hlinková, V., Pravnanská,P.: Kolotoč, PROXIMA PRESS 1993,1997,2000
Kopasová, D.: Stimulačný program vývinu reči pre deti predškolského veku,
(Učebné pomôcky, Banská Bystrica)
Pausewangová, E.: 130 didaktických her pro skupiny detí od 3 do 8 let (Portál)
Píšová,D.,Šinská,M.,Hospodárová,D.: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma
ručička, PROXIMA PRESS 1999
Strassmeier, W. : 260 cvičení pro deti raného veku ( Portál )
Lechta,V. a kol.: Logopedické repetitórium
Lechta, V. a kol. : Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Rozvíjanie komunikačných
schopností
Časová Tem. celok
Téma
dotácia
Základné pojmy
Poznávanie
54

Ročník: nultý
6 hodín týždenne, 198 hodín ročne
Obs. štandard
Výkon. štandard

Prierezové
témy

Určenie úrovne vývinu reči dieťaťa

Logopedická diagnostika a pedagogické pozorovanie

OSR
RV

Poznávanie okolitého
sveta

Utváranie pojmov ako základov
k porozumeniu reči
Osvojovanie si poznatkov
o predmetoch a javoch

Vie svoje rodné meno ,priezvisko , bydlisko, členov
najbližšej rodiny a príbuzenské vzťahy
Pozná rodinu, kamarátov v triede a zamestnancov
školy Vie osloviť, pozdraviť
Pozná názov mesta

ENV
RV

Utváranie pojmov

Utváranie pojmov ako základov
k porozumeniu reči

TP
OŽZ

Osvojovanie si
poznatkov

Utváranie pojmov ako základov
k porozumeniu reči
Osvojovanie si poznatkov
o predmetoch a javoch okolitého
sveta
Dychová a motorická príprava pre
výkon reči
Utváranie senzomotorických
predpokladov vývinu reči

Pozná prostredie a okolie školy a predmety a javy
v ňom.
Chápe režim a spôsob práce v triede.
Vie konkrétne pojmy : jablko ,hruška, slivka , strom,
mrkva, cibuľa, zemiaky , kukurica
Chápe potrebu zberu ovocia a zeleniny

Rozlišuje dychové, hlasové a rytmické cvičenia

ENV
RV

jednotlivcov

Reč

RV

Utváranie nových
pojmov

Utváranie nových pojmov
Osvojenie si poznatkov
o predmetoch a javoch okolitého
sveta

Vie rozčleniť školské potreby, pomôcky , hračky
(papier ,tabuľa, farbičky , ceruzka, zošit, kniha, bábika
,macko , knižky....atď.)

OSR
ENV

Utváranie nových
pojmov

Utváranie nových pojmov
Osvojenie si poznatkov
o predmetoch a javoch okolitého
sveta

Vie rozčleniť školské potreby, pomôcky , hračky
(papier ,tabuľa, farbičky , ceruzka, zošit, kniha, bábika
,macko , knižky....atď.)

DV
TP
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Zavádzanie nových
pojmov

Utváranie nových pojmov
Osvojenie si poznatkov
o predmetoch a javoch okolitého
sveta
Utváranie nových pojmov
Osvojenie si poznatkov
o predmetoch a javoch okolitého
sveta
Vlastné telo a jeho pohyby

Vie vysvetliť pojmy súvisiace s režimom v škole
(desiata, obed, prestávka, hra , spolu , sám atď.)
Rozlišuje požiadanie , prosbu, poďakovanie

OSR
RV

Vie rozlíšiť počasie a ročné obdobie
Pozoruje zmeny , pojmy – prší, svieti slnko ,hmla, je
zima, je teplo , fúka, jar, leto atď.

ENV
RV

Rozoznáva časti tela
Vie napodobniť pohyby

TP
OŽZ

Rozdelenie pojmov

Kategorizovanie pojmov

RV

Utváranie nových
pojmov
Osvojovanie si
poznatkov
o správaní
Zlepšovanie
pohyblivosti
rečových orgánov
Zlepšovanie
pohyblivosti
rečových orgánov
Oblečenie a odevy

Stolovanie, správanie, hygiena

Pozná konkrétne pojmy – jedlo (chlieb, rožok , mlieko
,polievka, kaša ,jesť )
Chápe spoločné názvy , kategórie: jedlo , nápoje
Rozlišuje pojmy – stôl, stolička , obrus, tanier,
lyžička....atď.)
Pozná správanie sa pri jedení a základnú hygienu .

Koordinácia pohybov

Vie napodobniť pohyby pier , jazyka, líc (hra na
zvieratká)

OSR
ENV

Koordinácia pohybov

Vie použiť doteraz nadobudnuté vedomosti a rozlíšiť
základné pojmy.

DV
TP

Utváranie nových pojmov

OSR
OŽZ

Počasie –
pozorovanie

Rozvíjanie jednoduchých
myšlienkových operácií, poznávanie
súvislostí javov
Rozvíjanie jednoduchých
myšlienkových operácií, poznávanie
súvislostí javov
Koordinácia pohybov hovoridiel

Pozná oblečenie a odevy a ich konkrétne využitie(
sukne, šaty, košeľa, tričko, čižmy)
Chápe dôležitosť hygieny tela a odevov
Vie komentovať pojmy sneh , mráz, ľad, zima
Rozlišuje obliekanie zima- leto
Chápe význam Vianoc
Vie vysvetliť pojmy : sviatok, dar, vianočný stromček
a Vianočné zvyky ...atď.
Vie napodobňovať pohyby – zívanie , úsmev, húkanie,
mľaskanie

ENV
RV

Počasie a ročné
obdobia
Koordinácia
pohybov
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Rozširovanie
pojmov

Vianoce- sviatky

Pohyby

7

ENV
RV

ENV
RV

OSR
RV

19

Kategorizovanie
pojmov

Práca v škole a doma

Čo robíme v škole a doma

Základná orientácia
v čase

Rozvíjanie jednoduchých
myšlienkových operácií, používanie
časových súvislostí
Rozvíjanie jednoduchých
myšlienkových operácií, vyjadrenie
sa slovesom
Zimné hry a športy

Odpovede a tvorenie
otázky
Zimné hry a športy

27

36

Domáce
a voľne žijúce
zvieratá

Utváranie
nových pojmov

Pozná pojmy: čo robíme v škole , čo robíme doma Vie
vysvetliť čo robím ja, čo robíš ty
Používa zápor slovies – nespieva, nehrá sa... atď.
Pozná základné pojmy a štruktúru časových javov

ENV
RV

Vie odpovedať na otázky
Vie tvoriť otázky

RV

ENV
RV
OSR
ENV

TP
OŽZ

Domáce zvieratá

Utváranie a osvojenie si nových
pojmov - zvieratá

Pozná rozčlenenie zimných športov a hier
Vníma potrebu športovania
Pozná domáce zvieratá
Vie napodobniť typické pohyby a zvuky zvierat

Voľne žijúce zvieratá

Utváranie a osvojenie si nových
pojmov – zvieratá

Pozná voľne žijúce zvieratá – len konkrétne pojmy –
zajac, ryba, had, líška, jeleň, vlk , medveď

DV
TP

Starostlivosť
o zvieratá

Starostlivosť o zvieratá
Osvojenie si poznatkov

Chápe potrebu starostlivosti o zvieratá dôležitosť
kŕmenia , čistoty a vzťahov

OSR
OŽZ

Koordinácia
pohybov hovoridiel

Koordinácia pohybov hovoridiel
Základy fonematického sluchu

Vien napodobniť zvuky zvierat
Chápe zvukové hádanky

ENV
RV

Protiklady

Vlastnosti a prívlastky - v
protikladoch

Chápe a rozlišuje protiklady
Vie ich používať v hovorovej reči , v bežných
situáciách , v hrách
Vie tvoriť slovné spojenia

ENV
RV

Počasie –
pozorovanie zmien
v prírode
Záhrada – pole jarná
zelenina

Počasie – pozorovanie zmien
v prírode –Jar

Chápe zmeny v prírode
Rozlišuje jarné kvietky

ENV

Pojmy – záhrada , pole, jarná
zelenina

Slová začínajúce sa
na samohlásky

Slová začínajúce sa na samohláskyzvukové hádanky , napodobňovanie
zvukov zvierat
Remeslá , čo robia ľudia v okolí

Pozná základné pojmy : záhrada pole, pestovanie
jarnej zeleniny
Chápe dôležitosť práce v záhrade
Vie napodobniť zvuky zvierat - iaá , mú, béé,
Chápe zvukové hádanky

Remeslá
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Vie základné rozdelenie remesiel
Pozná prácu rodičov , susedov, ľudí v okolí
Vie tvoriť vety

DV
OSR
RV
ENV
RV
TP
OŽZ

11

12

11

Zdravie

Opakovanie
a utvrdzovanie
osvojených
pojmov

Dom a byt

Orientácia v priestore

Orientácia v priestore
Zavedenie pojmov – tu ,tam , hore
,dole

Rozoznáva priestorovú orientáciu
Vie sa orientovať podľa pojmov : tu, tam, hore, dole,
vpredu, vzadu

RV

Dopravné
prostriedky

Dopravné prostriedky, spoločné
pomenovania

ENV
RV

Napodobňovanie
zvukov

Zvukové hádanky – spoluhlásky
Napodobňovanie zvukov

Rozoznáva konkrétne dopravné prostriedky
Vie spoločné pomenovanie pre jednotlivé druhy
dopravy
Chápe zvukové hádanky
Vie napodobňovať zvuky dopravných prostriedkov

Zdravie, choroba,
úraz

Zdravie, choroba, úraz- objasnenie
pojmov

Rozozná znaky choroby
Pozná základné ošetrenie a liečenie

DV
TP

Zdravie ,choroba,
úraz

Zdravie, choroba, úraz – návšteva
lekára

OSR
OŽZ

Pozorovanie prírody

Pozorovanie prírody – opakovanie
známych pojmov

Chápe význam starostlivosti o chorého
Vie pomenovať svoje pocity pri chorobe
Vníma dôležitosť prevencie
Vie použiť už naučené pojmy v rečovom prejave
Chápe dôležitosť vyjadrovania sa vo vetách

Rozvíjanie
fonematického
sluchu
Sebakontrola pri reči
Dom a byt –
zariadenie

Rozvíjanie fonematického sluchu
Sebakontrola pri reči

Vie rozoznať sluchom hlásky
Používa riekanky, pesničky , vypočítavanky

ENV
RV

Dom a byt- zariadenie –opakovanie
osvojených pojmov
Rozvíjanie myšlienkových operácií

Pozná zariadenie domu a bytu
Chápe udržiavanie čistoty a poriadku
Používa aktívnu a spontánnu komunikáciu
Vie zreteľne vyslovovať
Vie vymenovať čo máme doma
Pozná rodinných príslušníkov

ENV

Vie využiť osvojené pojmy v spontánnej komunikácii
Zreteľne vyslovuje ,chápe rozdiely

ENV
RV

Rozoznáva hlásky na začiatku , v strede, na konci
slova Aktívne spontánne komunikuje
Používa zreteľnú výslovnosť

TP
OŽZ

Rozprávanie
o zmenách počasia

Opis prostredia domova – čo máme
doma
Kto so mnou býva
Utvrdzovanie osvojených pojmov
Aktívna spontánna komunikácia

Vyhľadávanie hlások

Rozvíjanie fonematického sluchu

Opis prostredia
domova

10

Opakovanie

9

OSR
ENV

ENV
RV

DV
OSR
RV

Rozvíjanie grafomotorických zručností
a výtvarná výchova
4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne

Charakteristika predmetu
Predmet zameraný na získanie základných výtvarných a grafomotorických zručností,
ktoré sú u detí z málo podnetného prostredia na nízkej úrovni. Hravou formou a sústavným
opakovaním sa naučia základy pre vstup do 1. ročníka.

Ciele
Hlavným cieľom činností v nultom ročníku žiakov zo sociálne a výchovne
nedostatočne podnetného prostredia v rámci rozvíjania grafomotorických zručností
a výtvarnej výchovy je, prebúdzanie pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu,
rozvíjanie ich elementárnych grafických zručností a rozvoj jemnej motoriky, čo uľahčí
začiatky osvojovania písania. Cieľom je tiež rozvoj detskej predstavivosti, fantázie a úsilie
o vyjadrenie detského videnia. Formou hry a experimentu dať žiakom základné poznatky
o výtvarných činnostiach.

Obsah
Obsahom sú rôzne tvorivé, výtvarné činnosti, rozvoj estetického cítenia detí
prostredníctvom estetického hodnotenia skutočnosti, ktoré žiaka kultivujú.
Ide o:
 pestovanie kladného vzťahu k hre
 precvičovanie koordinovanosť pohybov ruky a celého tela, precvičovanie
hrubej motoriky
 rozvíjanie vnímania zmyslami
 koordinovanie rúk a mozgu
 rozvíjanie jemnej motoriky rúk
 rozvíjanie fantázie, predstavivosti a tvorivosti žiakov
 naučiť vnímať ilustrácie detských kníh
 experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami
 oboznamovanie sa s vhodnými výtvarnými technikami
S obsahom prípravy na písanie súvisia úlohy:
 pestovať v žiakoch vôľové vlastnosti
 naučiť žiakov uchopiť písací nástroj
 naučiť žiakov napodobniť požadovaný tvar
 osvojiť si základné tvary potrebné pri písaní (oblúky, šikmé, zvislé, vodorovné
čiary, bodky, kolieska, ...)
 vedieť používať rôzne kresliarske a písacie nástroje

10

Kritériá hodnotenia
Hodnotenie prebieha formou seba hodnotenia a hodnotenia kolektívom . Záverečné
hodnotenie slovnou formou.

Stratégia vyučovania
V nultom ročníku pri rozvíjaní grafomotorických zručností a výtvarnej výchove
vychádzame z komplexného detského videnia, chápania, hodnotenia výtvarného vyjadrovania
sveta, v ktorom sa úzko spájajú praktické, poznávacie a estetické stránky. Taktiež si musíme
uvedomiť, že u detí prichádzajúcich do nultého ročníka nie sú rozvinuté zručnosti v kreslení,
maľovaní, nie sú fyzicky ani psychicky pripravené na písanie. Tieto nedostatky je nutné
rešpektovať v pedagogickom prístupe k deťom.
Pracovné činnosti majú vychádzať zo spontánneho detského prejavu, prameniaceho
z citových zážitkov detí. V žiakoch je potrebné prebúdzať záľubu a radosť z prirodzených
vlastností a funkcií farieb, tvarov, objemov a z rozličných materiálov. Pri rozvoji výtvarných
a grafomotorických schopností je k tomuto poznávaniu najprirodzenejšou metódou hra, ktorú
musíme u detí taktiež rozvíjať.
Príprava na písanie a výtvarnú výchovu sú rozsahom a vnútorným členením
prispôsobené schopnostiam detí. Obsahy prípravy na písanie a výtvarnú výchovu sa
nenásilnou formou prelínajú všetkými zložkami a sú súčasťou všetkých činností. Príprava na
písanie sa u žiakov bude precvičovať na učiteľom vopred pripravených a predpísaných
pracovných listoch. Navrhujeme podľa potreby zaradiť každý mesiac, 4 až 5 pracovných
listov, podľa úrovne zručnosti dieťaťa.

Učebné zdroje














Bean, R.: Jak rozvíjet tvorivost dítete . Praha, Portál 1995.
Klindová, L. a kol.: Aktivita a tvorivosť v škole. Bratislava, SPN 1990.
Macko, A.: Výtvarné techniky I. Bratislava, SPN 1983.
Macko, A.: Výtvarné techniky II. Bratislava, SPN 1984.
Ondrejka, K.: Pod sa s nami hrať. Bratislava, SPN 1992.
Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Ministerstvo
školstva SR. Bratislava 1999.
Šikulová, V., Mištinová D.: Príprava na písanie a výtvarnú výchovu pre nultý
rocník špeciálnej základnej školy. Bratislava, ŠPÚ 2001.
Uždil, J.: Cáry, kliky, panáci a autá. Výtvarný projev a psychický život dítete.
Praha, SPN.
Uždil, J., Razáková, D.: Metodka výtvarnej výchovy v materskej škole.
Bratislava, SPN 1976.
Uždil, J., Šašinková, E.: Výtvarná výchova v predškolskom veku. Bratislava,
SPN 1984.
Ucebné osnovy pre 1. stupeň základných škôl. Bratislava, Príroda 1995.
Vítková, M.: Výtvarná výchova v ranom veku. Bratislava, SPN 1990.
Vosecek, J., Poupa, V., Hellerová, M.: Výtvarná výchova v 1. ročníku. Praha,
SPN1976
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností Ročník: nultý
a výtvarná výchova
4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Časová Tem. celok
Téma
Obs. štandard
Výkon. štandard
dotácia
Diagnostika
Diagnostická práca na
Čo viem nakresliť, namaľovať
Vie zvládnuť základnú prácu s ceruzkou
4
úrovne výtvarného
prejavu

8

Experimentovanie
s čiarou

zistenie úrovne
výtvarného prejavu
dieťaťa
Hra- precvičovanie
s čiarou , precvičovanie
hrubej motoriky

Precvičovanie
jemnej motoriky

OSR
RV

Kreslenie čiar a grafický záznam –
čmáraniny

Vie kresliť čiary pomocou celej ruky, ramena
Vie graficky zaznamenať kyvadlový pohyb celej
ruky

ENV
RV

Správne držanie a pritláčanie
grafického materiálu
Vytváranie grafických stôp : čiary
,bodky
Kreslíme čiary zvislé , vodorovné,
krátke, dlhé, tenké, hrubé

Vie rôznym materiálom na papier znázorniť :čiary
, bodky

TP
OŽZ

Zvláda grafický záznam pohybov
Vie pracovať so zápästím
Pozná čiary : zvislé , vodorovné, krátke, dlhé,
tenké, hrubé

RV

Hra a experimentovanie
s čiarou

Grafické cvičenia
a experimentovanie s čiarou ,
s adekvátnou motiváciou

Vie nakresliť plot, dážď , naukladané drevá , sieť

ENV
RV

Hra a experimentovanie
s farbou

Hra a experimentovanie s farbou –
zapúšťanie ,prelínanie a miešanie
farieb

Zvláda zapúšťanie rôznych farieb do mokrého
podkladu
Pozná možnosť navzájom miešať farby prstami
alebo handričkou

OSR
ENV

Hra a experimentovanie
s farbou

Hra a experimentovanie s farbou –
zapúšťanie ,prelínanie a miešanie
farieb

Zvláda zapúšťanie rôznych farieb do mokrého
podkladu
Pozná možnosť navzájom miešať farby prstami
alebo handričkou

DV
TP

Správne držanie
a pritláčanie grafického
materiálu

16

Prierezové
témy

Grafické záznamy

12

4

Hra
a experimentovani
e s čiarou

Hra a experimentovanie
s čiarou
Kreslenie
,precvičovanie čiar

4

Hra
a experimentovani
e s farbou

Hra a experimentovanie
s farbou
Vytváranie a odtláčanie
farebných škvŕn

16

Grafomotorické
cvičenia

Grafomotorické
cvičenia
Nácvik čiar
Uplatňovať naučené
zručnosti .

Precvičovanie
krúživých pohybov rúk

Grafomotorické
cvičenia

12

Rozvoj
priestorovej
predstavivosti

Rozvoj priestorovej
predstavivosti
a hmatového zmyslu
Precvičovanie jemnej
motoriky ruky
Grafomotorické
cvičenia

12

Rozvíjanie
abstraktných

Rozvíjanie abstraktných
predstáv

Kreslenie uvoľneným plynulým
pohybom rôznorodým materiálom
na väčších plochách
Nenásilné precvičovanie šikmých
čiar
Vytváranie farebných škvŕn na
papieri
Zloženie papiera a následné
vzniknuté tvary pomenovať

Vie plynule kresliť čiary na väčšie plochy
Rozlišuje šikmé čiary v kombinácii
s vodorovnými a zvislými čiarami

OSR
OŽZ

Vie vytvárať farebné škvrny na papieri
Chápe vzniknuté tvary
Vie ich pomenovať

ENV
RV

Nácvik šikmých , zvislých
vodorovných čiar
Kombinácie čiar s rôznou dĺžkou
a hrúbkou
Uplatňovať naučené zručnosti pri
kreslení rovnobežných
a rôznobežných čiar .
Kombinácia čiar : obraz, okno
dvere , zuby .
Precvičovanie krúživých pohybov
rúk za použitia farieb .
Presnejšie znázornenie kruhov
malých aj veľkých.
Grafomotorické cvičenia
Nácvik čiar
Nácvik kruhov
Skúmanie vlastností a tvárnosť
modelovacích materiálov: hlina,
plastelína ,modulit

Vie použiť šikmé ,zvislé a vodorovné čiary
v linajkách
Vie ich navzájom kombinovať

ENV
RV

Vie obratne kresliť čiary
Rozlišuje obrázky z nich

OSR
RV

Vie použiť krúživý pohyb pri tematických prácach

ENV
RV

Zvláda rovnobežné a rôznobežné čiary
Rozlišuje veľké a malé kruhy

TP
OŽZ

Vie modelovať základné tvary rôznych veľkostí .
Vie zdobiť výrobky

RV

Precvičovanie jemnej motoriky
ruky
Rôznym materiálom precvičovať
prelínajúce sa tvary
Grafomotorické cvičenia.
Precvičovanie rôznych kruhov
a čiar.
Vystrihovanie voľných
geometrických vtarov pomocou

Vie použiť rôzne tvary .
Chápe motiváciu pri ich kreslení.

ENV
RV

Vie použiť kombináciu veľkých a malých kruhov
Zvláda opakovanie čiar v linajkách

OSR
ENV

Vie vystrihovať rôzne geometrické tvary
Zvláda vytvorenie špirál

DV
TP

13

predstáv

16

Ilustrácie

Vystrihovanie
geometrických tvarov
Utváranie základov
estetického záujmu

preloženého papiera
Utváranie základov estetického
záujmu a hodnotiaceho vzťahu
k životnému prostrediu

Chápe pozorovanie vecí okolo seba
Vie nachádzať výtvarné črty vo veciach

OSR
OŽZ

Grafomotorické
cvičenia

Grafomotorické cvičenia plus
nácvik linajok a špirál

Vie nakresliť linajku , špirálu a rozoznáva ich
rôzne veľkosti.

ENV
RV

Orientácia v obsahu
ilustrácií detských kníh.

Orientácia v obsahu ilustrácií
detských kníh
Ich citlivé vnímanie a hodnotenie.

Vie stručne opísať ilustráciu spoločne prečítanom
texte.

ENV
RV

Precvičovanie jemnej
motoriky a fantázie
žiaka

Precvičovanie jemnej motoriky
a fantázie žiaka
Zobrazovanie prečítanej
rozprávky.
Precvičovanie jemnej motoriky
a fantázie žiaka.
Tematické kreslenie a znázornenie
vlnoviek a oblúkov na veciach

Vie jednoducho znázorniť dej prečítanej
rozprávky.

OSR
RV

Vie znázorniť vlnovky a oblúky na už poznaných
veciach.

ENV
RV

Grafomotorické
cvičenia

Grafomotorické cvičenia –
precvičovanie vlnoviek, linajok
,horných oblúkov

Vie kresliť vlnovky cez riadok zvláda horný
oblúk.

TP
OŽZ

Rozvoj zmyslu pre
priestor ,priestorové
formy

Rozvoj zmyslu pre priestor
,priestorové formy
Vytváranie a dotváranie hotových
tvarov

Vie dotvoriť tvary – škatule .
Zvládne lepenie domaľovanie .

RV

Aplikácia naučených
zručností

Aplikácia naučených zručností –
pozorovaním javov v prírode

Vie kreslením stvárniť pozorované javy v prírode.
Rozoznáva tvary na veciach pri pozorovaní

ENV
RV

Grafomotorické
cvičenia

Grafomotorické cvičenia
Precvičovanie horných a dolných
oblúkov a ich kombinácie v riadku
Vnímanie a obdivovanie krás
prírody a ich pozorovanie

Vie kresliť zvlášť horné a dolné oblúky .
Rozlišuje kombináciu oblúkov v riadku.

OSR
ENV

Chápe pozorované javy v prírode
Citlivo vníma momenty v prírode

DV
TP

Precvičovanie jemnej
motoriky a fantázie
žiaka
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16

Rozvoj zmyslu pre
priestorové formy

Výchova zmyslu
pre životné
prostredie

Výchova zmyslu pre
životné prostredie
a krásy prírody

14

Rozvíjanie zmyslu pre
líniu a výraz

Rozvíjanie zmyslu pre líniu
a výraz
Kreslenie veľkých a malých
slučiek a oválov.
Rozvíjanie zmyslu pre líniu
a výraz
Kreslenie veľkých a malých
slučiek a oválov.

Vie nakresliť drôtený plot , vzorku na šatách . let
vtáka .

OSR
OŽZ

Vie kresliť tvary slučiek a oválov v rámci
zasadenia deja.

ENV
RV

Grafomotorické cvičenia –
kreslenie spojených slučiek ,
veľkých a malých slučiek
oddelene.
Poznávanie a rozlišovanie rôznych
štruktúr
Práca s nimi

Vie kresliť obrázky z veľkých a malých slučiek
Zvláda kreslenie oválov.

ENV
RV

Rozoznáva rôzne štruktúry v prírode
Vie zobraziť jednoduché prírodné tvary :vetvičky
,,kvety, listy...atď.

ENV

Rozvoj kresliaceho
pohybu ruky za pomoci
grafických cvičení

Rozvoj kresliaceho pohybu ruky
za pomoci grafických cvičení
a tematické práce s tvarmi :čiary ,
kruhy , ovály ,oblúky ,špirály.

Vie jednoduchým spôsobom výtvarne stvárniť
jednoduché tematické práce s danými tvarmi.

OSR
RV

Grafomotorické
cvičenia

Grafomotorické cvičenia –
precvičovanie doteraz získaných
vedomostí

Vie použiť kombináciu naučených tvarov
Zvláda kreslenie častí písmena do riadku

ENV
RV

Rozvíjanie zmyslu pre
líniu a výraz

Grafomotorické
cvičenia

4
8

Výchova zmyslu
pre krásy prírody
Rozvoj kresliaceho
pohybu ruky

Výchova zmyslu pre
krásy prírody na
základe pozorovania
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DV

Zmyslová výchova a základy matematických
predstáv
(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)

Charakteristika predmetu
Učebný predmet je založený na poznávaní a rozvíjaní zmyslového vnímania okolitého
sveta. Na základe vzťahových, odhadových, a intuitívnych vnemov rozvíja pamäť, pozornosť,
myslenie.

Ciele







cieľavedomé rozvíjanie vnímania ako predpokladu rozvíjania pamäte,
pozornosti, myslenia, reči, fantázie, kreativity
uvedomovať si, rozlišovať a spracovávať sluchové, zrakové, chuťové, čuchové
a hmatové pocity ,rozvoj vlastností potrebných v reálnom živote - presnosť,
dôslednosť, logické myslenie, úsudok, priestorová a časová predstavivosť
a orientácia, schopnosť riešiť problémy, systematičnosť
vytvorenie prvotných predstáv o čísle
intuitívne zoznámenie s niektorými matematickými pojmami
osvojenie si základných prvkov numerácie v obore prirodzených čísel do 5

Obsah


















Uvedomovanie si sluchových, zrakových, chuťových, čuchových a hmatových
pocitov, rozlišovanie vnemov.
Odlišovanie príjemných zvukov a tónov od nepríjemných zvukov.
Rozvíjanie fonematického sluchu.
Rozlišovanie vôní a zápachov.
Uvedomovanie si rôznych chutí.
Rozlišovanie povrchu, teploty, tvaru, veľkosti predmetov hmatom.
Zraková tvarová diskriminácia, rozlišovanie veľkosti predmetov zrakom.
Rozlišovanie geometrických tvarov a telies.
Poznávanie a určovanie farieb.
Zameriavanie pozornosti.
Určovanie spoločných, rozdielnych vlastností a vzťahov medzi predmetmi,
osobami, javmi.
Orientácia v priestore – pred, za, nad, vedľa, blízko, ďaleko, hore, dole,
vpravo, vľavo.
Orientácia v čase – plynutie času, pojmy teraz, predtým, potom, dnes, včera,
zajtra, skôr, neskôr, odlíšenie dňa a noci, kalendár prírody.
Porovnávanie a triedenie predmetov podľa tvaru, farby, veľkosti a iných
znakov.
Priraďovanie, tvorenie dvojíc.
Odhad množstva - veľa, málo, nič.
Porovnávanie súborov priraďovaním – viac, menej.
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Prirodzené čísla 0 až 10 - čítanie číslic.
Číselný rad 0 až 10.
Určovanie poradia (najmä prvý a posledný).
Priraďovanie čísla k množstvu.
Počítanie predmetov v danom súbore (po jednom).
Vytváranie súborov s daným počtom prvkov.
Práca so stavebnicami.
Skladanie obrazcov z geometrických tvarov.

Stratégia vyučovania
Zmyslové vnímanie a základy matematických predstáv odporúčame rozvíja
systematicky, permanentne, cieľavedome, komplexne, rôznymi formami a metódami.
Motivovať a rozvíjať tvorivosť hrou, hrovými činnosťami, didaktickými hrami,
dramatizáciou.
Dodržiavať zásadu názornosti, zapájať do činnosti čo najviac zmyslov, pracovať
v prirodzenom prostredí s prirodzenými, skutočnými predmetmi, osobami, využívať
prirodzené situácie. Dôležitá je demonštrácia a manipulácia s predmetmi. Vhodné je
uplatňovať medzi predmetové a medzi zložkové vzťahy, zmysly a matematické predstavy
rozvíjať v konštruktívnej, výtvarnej, hudobnej, pohybovej, inštrumentálnej činnosti,
v komunikácii, rozprávkami. Obsah môže učiteľ prispôsobiť úrovni a schopnostiam triedy
i jednotlivcov. Nevyhnutné je casté opakovanie. Edukáciu realizujeme v menších časových
úsekoch, približne 20 minútových, postupne predlžujeme schopnosť detí sústrediť sa, striedať
činnosti, zaradovať oddychové činnosti, dbať na vyváženosť intelektových a manuálnych
činností, na maximálnu aktivitu detí.

Kritériá hodnotenia
Používame
slovné, motivujúce
a zdôrazňovaním aj malého úspechu.

hodnotenie

s

častým

povzbudzovaním

Učebné zdroje











Moja prvá knižka. Matys, Bratislava, 1998.
Môj prvý obrázkový slovník. Matys, Bratislava, 2001.
Beaumontová, E.: Obrázky do škôlky. Mladé letá, Bratislava, 2001.
Bálint, L.: Matematika pre najmenších. Bratislava, 1995.
Obkresli a vymaľuj – Císla. Mladé letá, Bratislava, 2001.
Tvary – Protiklady. Matys, Bratislava, 2001.
Počítanie – Farby. Matys, Bratislava, 2000.
Löffel, J.: Veselé hry s číslami a obrázkami. Fortuna Print, Bratislava, 2001.
Počítaj s nami. Eurounion Junior, 1998.
Pausewangová: 150 her utvárení osobnosti. Portál, Praha, 1993.
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Zmyslová výchova a základy
matematických predstáv
Časová Tem. celok
Téma
dotácia
Základné
Pomenovanie
28
pojmy

Ročník: nultý
4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Obs. štandard
Výkon. štandard

Prierezové
témy

Pomenovanie predmetov podľa použitia
Orientácia v priestore – pozorovaním v triede

Vie pomenovať predmety v triede, učebné
pomôcky
Vie odpísať triedu

OSR
RV

Vzťahy medzi osobami – vedľa , pri , pred, za

Vie pomenovať spolužiakov podľa
zasadacieho poriadku .
Chápe ich polohu

ENV
RV

Základy organizácie
v triede

Organizácia v triede, sociálne vzťahy
Orientácia v čase

Vie tvoriť dvojice spolusediacich
Rozdelenie chlapec dievča
Chápe dôležitosť režimu dňa

TP
OŽZ

Orientácia v priestore

Orientácia v priestore cvičenie pozornosti
a sústredenia

RV

Rozlišovanie žltej
farby
Orientácia v priestore
Zrakové vnímanie

Rozlišovanie žltej farby
Orientácia v priestore
Zrakové vnímanie
Slušné správanie , cvičenie pozorovacích
schopností

Rozozná umiestnenie jednotlivých častí
školy.
Vie na základe spoločných znakov
a rozdielov vymenovať predmety a osoby .
Vie sa slušne správať na vychádzke do
okolia školy
Vie pozorovať prírodu a znaky jesene
Rozlišuje predmety žltej farby

Cvičenie pozorovacích
schopností

Cvičenie pozorovacích schopností – tvorenie
dvojíc

OSR
ENV

Rozvoj zmyslového
vnímania a pamäti

Rozvoj zmyslového vnímania a pamäti
Rozlíšenie – veľký , malý , množstvo , farba .

Vie vytvoriť prirodzené dvojice rovnakých
predmetov
Chápe ich priradenie
Vie pomocou zrakovej orientácie
rozoznávať predmety žltej a červenej farby .
Vie pomocou zbierania, ochutnávania
a ovoniavania rozlišovať farby plodov
jesene.

predmetov podľa
použitia
Orientácia v priestore
Vzťahy medzi osobami
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ENV
RV

DV
TP

2

Sluchová
orientácia

Rozvíjať sluchovú
orientáciu

Rozvíjať sluchovú orientáciu za pomoci
rozlišovanie rozličných zvukov v prírode

Rozlišuje zvuky v prírode : šum vetra,
motor, krik, klopkanie ...atď.

OSR
RV

4

Utvrdzovať
triedenie

Triedenie prírodných
materiálov

Triedenie prírodných materiálov –
manipuláciou s listami zo stromov

Vie roztriediť prírodné materiály podľa farby
,tvaru a veľkosti

ENV
RV

4

Orientácia
v priestore

Orientácia v priestore
Pojmy : hore, dolu
,vedľa

Orientácia v priestore
Pojmy : hore, dolu ,vedľa – pomocou
ukladania predmetov dennej potreby

Rozoznáva predmety v triede
Vie podľa návodu ukladať predmety

TP
OŽZ

14

Rozvoj
nových
pojmov

Rozvíjanie čuchu
Utvrdzovanie,
porovnávanie
a triedenie
Utvrdzovanie
a priraďovanie Časti
ľudského tela
Rozvoj hmatu a chuti

Čuchom poznávať vône
Porovnávaním a triedením rozoznávať
oblečenie

Vie identifikovať jedlo podľa vône
Pozná základné rozdelenie oblečenia – veľké
, malé , zimné , letné , chlapčenské ,
dievčenské.
Vie priradiť oblečenie k častiam ľudského
tela

RV

Rozvíjať hmat
Rozvíjať chuť
Zásady stolovania

Rozoznáva rozličné chute jedál
Vníma úlohu stolovania v živote.

OSR
ENV

Odhad množstva
Rozvoj predstavivosti

Odhad množstva – pojmy : veľa, málo ,menej
,viac
Predstavivosti a fantázia v geometrických
tvaroch
Rozvoj hmatu a zmyslových skúseností na
neznámych predmetoch

Vie porovnať malé predmety ich množstvo
odhadom
Vie skladať obrázky z geometrických tvarov

DV
TP

Rozoznáva neznáme predmety pomocou
hmatu , používa fantáziu

OSR
OŽZ

Rozlišovať základné tvary a uvedomovať si
spoločné znaky útvarov v tej istej skupine

Rozlišuje základné farby: modrá, zelená
Vie podľa nich rozlišovať predmety a vie
triediť geometrické tvary do skupín

ENV
RV

Orientácia v priestore a rozvíjanie
zmyslového vnímania
Zavedenie guľovitého tvaru
Rozlišovanie veľkostí

Vie sa orientovať v priestore na vychádzke
.vie vytvoriť rad .
Chápe guľovitý tvar pri stavbe snehuliaka .

OSR
RV

24

Využitie
nových
poznatkov

Rozvoj hmatu
a fantázie
Rozlišovanie
základných farieb
Triedenie predmetov
Spoločné znaky
Základy usporiadania
Orientácia v priestore
a čase
Guľovitý tvar

Utvrdzovanie a priraďovanie Časti ľudského
tela – priraďovaním

19

ENV
RV

Rozvoj hmatu
Rad
Množstvo
Číslo 1
Kruh

Rozvoj hmatu
Orientácia v rade- pojmy : vpredu, vzadu ,
hneď vpred, hneď za.
Počet prvkov -1
Rozlíšenie kruhu medzi tvarmi

Chápe odlišnosti predmetov za pomoci
hmatu .
Vie zoradiť osoby za seba .
Vie poukázať na počet 1.
Pozná predmety kruhového tvaru.

ENV
RV

Orientácia v čase

Vie na základe príbehu určiť pojmy dnes,
včera, zajtra.
Rozozná miesto žiakov v triede.
Vie určiť medzi ostatnými číslami číslo 2
.Určuje počet predmetov.

TP
OŽZ

Číslo 2

Orientácia v čase – vpredu, vzadu
Triedenie dvojíc
Umiestnenie osôb v priestore
Prečítať číslo 2

RV

4

Rozvoj sluchu

Rozvíjať sluch
Rozlišovať zvuky

Rozvíjať sluch a rozlišovať zvuky
Uvedomovať si melódiu reči a spevu

Vie rozlišovať zvuky
Rozozná ich dĺžku.

ENV
RV

24

Rozvoj
pozornosti

Pozornosť , postrech
Počet prvkov v dvojici
Priradenie podľa počtu
prvku
Množstvo

Cvičiť pozornosť , postreh
Určiť počet prvkov v dvojici
Uvedomiť si tvar priestorových telies
Priradiť číslo k súboru podľa počtu prvkov
a rozlíšiť množstvo

Vie vyhľadávať dvojice na obrázkoch.
Zvláda konštrukčné práce.
Vie priradiť číslo k množstvu .

OSR
ENV

Orientácia v priestore
a čase

Orientácia v priestore a čase
Pojmy vpravo, vľavo ,ďaleko ,blízko ,dolu ,
na ,pri , pod .

Vie určiť pravú ruku na tele .
Pozná umiestnenie predmetov a objektov.

DV
TP

Rozlišovanie množstva
Štvorec
Veľkosť

Rozlíšenie množstva- 1,2, menej , viac
Štvorec medzi rozličnými tvarmi a jeho
veľkosť .

Vie porovnať súbory podľa počtu prvkov.
Rozozná predmety štvorcového tvaru medzi
inými tvarmi .

OSR
OŽZ

Kruh
Štvorec
Tri
Priestorová orientácia

Identifikácia kruhu a štvorca.
Zrakové vnímanie farby .
Určiť množstvo 3 a priradiť súbor podľa
počtu prvkov.

Vie vymaľovať geometrické tvary .
Rozozná súbory s troma prvkami .

ENV
RV

Rozlišovanie veľkosti ,
farby a tvaru.
Počítanie do 3.
Rozlíšenie množstva.
Zavedenie nových
pojmov.

Utvrdzovať Rozlišovanie podľa veľkosti,
farby a tvaru .
Počítať do 3.
Rozlíšiť trojuholník medzi tvarmi.
Porovnávanie súborov – menej, viac,
najmenej , najviac.

Vie určiť predmety trojuholníkového tvaru .
Rozoznáva predmety podľa veľkosti, farby
,tvaru, počtu .
Vie číselný rad 1,2,3.

ENV
RV
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16

12

Zmyslové
vnímanie čísel

Množstvo

Číslo 4
Porovnávanie

Rozlíšiť množstvo
Porovnávať súbory – pojmy : viac, mene,
najmenej ,najviac
Priradenie čísla k súboru podľa počtu prvkov
1,2,3,4.

Rozozná súbory s jedným, dvoma troma ,
štyrmi prvkami.
Chápe priradenie čísla k množstvu .

OSR
RV

Počítanie do 4
Orientácia v čase
a priestore .
Množstvo
Číslo 5
Obdĺžnik
Tvar

Počítanie do 4.
Rozvoj zmyslového vnímania a disciplíny .
Množstvo – menej, viac...

Vie počítať do 4 tam aj späť.
Rozozná množstvo predmetov .

ENV
RV

priradiť číslo k súboru podľa počtu prvkov
1,2,3,4,5.
Počítať do 5.
Rozlíšiť obdĺžnik medzi rozličnými tvarmi .

Vie počítať do 5 aj tam aj späť.
Vie priradiť číslo k množstvu.
Rozozná predmety obdĺžnikového tvaru .

TP
OŽZ

Číslo6
Súbor s daným počtom

Prečíta číslo 6 .
Počítať do 6.
Vytvoriť súbor s daným počtom prvkov.

Pozná číslo6 ako ďalšie číslo v číselnom
rade,
Vie priradiť číslo k množstvu.

RV

Čísla 1-6
Rozvoj predstavivosti
Geometrické útvary.

Priradiť číslo k súboru podľa počtu prvkov
jeden ,dva, tri, štyri, päť ,šesť.
Charakteristika jednotlivých geometrických
útvarov.

Vie priradiť číslo k množstvu .
Vie skladať obrázky z geometrických tvarov
rozličných farieb a veľkostí.

ENV
RV

Porovnávanie súborov
Číslo6
Pojem „nič“
Číslo 0

Porovnávať množstvo .
Počítať do 6 .
Pochopiť pojem nič .
Rozlíšiť číslo 0 medzi ostatnými.

Vie porovnávať množstvo s 1,2,3,4,5,6
prvkami.
Vie počítať do 6 tam aj späť.
Chápe význam nuly a prázdneho súboru.

OSR
ENV

Ľudské hlasy
Práca s číselným
radom od 0-6 .
Počítanie od 0-10.

Rozlíšiť rôzne ľudské hlasy ,hlasitosť ,hĺbku .
Číselný rad 0 -6 a rozšírenie číselného radu od
0-10.

Vie rozlišovať hlasy na základe sluchového
vnímania .
Vie počítať od 0-10.

DV
TP

Utvrdzovanie
poznatkov .
Cvičenie pamäti.
Orientácia v čase

Utvrdenie prvotnej predstavy čísla
Utvrdenie získaných poznatkov, zručností
a návykov.
Cvičenie pamäti a orientácie v čase.

Vie vytvárať súbory s daným počtom prvkov
.
Vie vytvoriť krátke rozprávanie o zážitkoch
počas šk.roka.

OSR
RV
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Hudobno-pohybová výchova
(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne)

Charakteristika predmetu
Predmet je založený na prirodzenej vlastnosti detí predškolského a ranného školského
veku a to – muzikálnosti. Pomocou piesní, riekaniek ,hier rozširujeme poznanie reči
a pohybovej kultúry

Ciele







Povzbudenie prirodzenej muzikálnosti detí a ich pohybovej kultúry.
Vytváranie pozitívneho vzťahu k hudbe, pohybu a tancu.
Získanie základov správnych speváckych návykov, hospodárneho dýchania,
zreteľnej výslovnosti. Rozvíjanie rytmického cítenia.
Rozvoj pohybových schopností detí, vnímanie pohybu.
Nácvik jednoduchých tancov a pohybovo rytmických hier.
Napomáhanie rozvoja reči a poznania.

Obsah













Dychové cvičenia.
Rozvíjanie citlivosti sluchu. Rozlišovanie zvukov a tónov.
Rozlišovanie zvukov jednotlivých hudobných nástrojov.
Rytmizácia riekaniek, vypočítavaniek.
Spev pesničiek s dôrazom na melódiu a rytmus.
Spoločný spev s učiteľom. Spievanie s rôznou hlasitosťou.
Nácvik pokynov - začať, skončiť, zastaviť spev.
Zoznamovanie sa s technikou hry na jednoduché hudobné nástroje
(napodobňovanie).
Vystihnutie rytmu tlieskaním, udieraním.
Dramatizácia, vyjadrenie hudby prirodzeným pohybom.
Počúvanie hudby, pesničiek. Poznávanie známych piesní podľa úryvkov
melódií.
Nácvik jednoduchých tančekov.

Stratégia vyučovania
V rámci hudobno-pohybovej výchovy spájame hudobnú a pohybovú zložku. Je
potrebné zaradiť širokú paletu rôznych typov riekaniek, piesní, tancov a iných pohybových
aktivít, ako aj využiť možnosť vždy, keď je to možné sprevádzať spev, prípadne pohybové
hry Orfovým inštrumentáriom, hrať na ďalšie jednoduché nástroje, prípadne si vyrobiť
nástroje, ktoré vydávajú zvuky.
Deti majú radi hudbu a pohyb, často im nechýba zmysel pre rytmus, preto je vhodné
zaradiť hudobné a pohybové aktivity aj na odreagovanie, prekonanie únavy a na zlepšenie
koncentrácie detí (aj v rámci iných predmetov). Pri práci s rómskymi deťmi je vhodné zaradiť
aj počúvanie a nácvik rómskych piesní a tancov a spoznávanie rómskych tradícií.
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Učebné zdroje

















Zlatá brána. Ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky. Mladé
letá, Bratislava,1997.
Veľká kniha pre malé deti. Matys, Bratislava, 1999.
Veľká kniha predškoláka. Krajina zázrakov. Matys, Bratislava, 1994.
Duríčková, M.: Spievanky a hádanky. Buvik, Bratislava, 2001.
Duríčková, M.: Zlatá hrkálka. Buvik, Bratislava, 2001.
Ťap, ťap, ťapušky. Riekanky a rozprávky pre deti. Matys, Bratislava, 2001.
Cupi, lupi. Pohybové riekanky pre deti. Matys, Bratislava, 1999.
Spievame vianočné koledy. Egmont, Praha, 2001.
Kállay, D.: Veselý koncert. Sofa, Bratislava, 1997.
Grabbetová, R.: Zahrajme sa spolu. Mladé letá, Bratislava, 1999.
Droppa, B.: Poník z Poník a cvikly na bicykli. Perfekt, Bratislava, 1998.
Caiatová, Delacová, Müllerová: Voľná hra. Portál, Praha, 1995.
Rázusová-Martáková, M.: Farebná záhradka. Mladé letá, Bratislava, 1983.
Ondrejka, K.: Pod sa s nami hrať. SPN, Bratislava, 1992.
Svetlíková, Fülöpová, Alberty: Kniha hier. Educatio, 1998.
Spievaj si vtáčatko. Slovenské ľudové piesne pre deti malé i väčšie. Mladé
letá, Bratislava
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobno-pohybová výchova
Časová
dotácia
9

Tem.
celok

Téma

Zvuky

Rozlišovať zvuky
a vytvárať zvuky

Experimentovanie so zvukom.
Vytváranie zvukov.

Rozoznáva zvuky bežného života.
Vie vytvárať zvuky za pomoci jednoduchých nástrojov.

OSR
RV

Rozvoj rytmického
cítenia

Rozvíjať rytmické cítenie
Pestovať vzťah k hudbe .
Rozvoj hrubej motoriky.
Nácvik jednoduchej pesničky .

Pozná detské riekanky.
Zvládne nácvik pohybovej hry.

ENV
RV

Zvládne nácvik jednoduchej pesničky .
Vie správne pracovať s dychom.

TP
OŽZ

Rozlišovanie
zvukov.
Citlivosť sluchu.
Nácvik pesničky
Rozvoj hudobnej
motoriky.
Rytmické cítenietempo.
Artikulácia.
Pohyb.

Príprava na spev.
Správne sedenie.
Nácvik pesničky.

Vie manipulovať s predmetmi a vytvárať zvuk.
Riadi sa pokynmi vyučujúceho.

RV

Utvrdzovanie pokynov.
Rozvoj hrubej motoriky.
Tempo.
Pohyb.
Nácvik riekanky.
Artikulácia

Pozná pokyny.
Vie zopakovať pohyby učiteľa.
Zvláda pohyb podľa hudby.

ENV
RV

Vie zopakovať riekanku.
Vie vyjadriť pohyb.

OSR
ENV

Vytváranie zvukov.
Artikulácia.

Správna artikulácia.
Práca s vlastným hlasom.
Tón.
Rozoznávanie reči a spevu.
Rozlišovanie výšky tónu.
Vyjadrenie výšky tónu pohybom.
Rozvoj rytmického cítenia.
Správne spevácke návyky.

Vie experimentovať s vlastným hlasom.
Vie zopakovať riekanku.
Rozlišuje zvuky.
Vie rozlíšiť vysoké a nízke tóny – pohybom.

DV
TP

Vie sa pohybovať na rytmus .
Zvláda nácvik piesne.

ENV
RV

Správna artikulácia.
Základy inštrumentalizácie.

Vie správne artikulovať .
Pozná Vianočné vinše a koledy .

OSR
RV

Príprava na spev .

9

18

Ročník: nultý
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Obs. štandard
Výkon. štandard

Rozlišovanie
zvukov

Zvuky a
tóny

Reč a spev.
Spevácke návyky .
Artikulácia.
Vzťah k hudbe.
Inštrumentalizácia.
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Prierezové
témy

OSR
OŽZ

18

Muzikálnosť

Poznávanie
hudobných
nástrojov.
Orientácia
v priestore.
Základné tanečné
kroky.
Vlastný hlas a jeho
možnosti.

Základy inštrumentalizácie.
Rytmické cítenie.

Vie hrať na jednoduchých rytmických nástrojoch .
Rozlišuje jednotlivé nástroje .

ENV
RV

Orientácia v priestore.
Nácvik základných tanečných
prvkov.

Vie prepojiť reč ,spev a pohyb.
Chápe Vianočné zvyky.
Zvláda nácvik jednoduchého tanca.

TP
OŽZ

Uvedomenie si vlastného hlasu
a jeho možností. Muzikálnosť.
Artikulácia.
Význam textu.
Jednoduchý pohyb.
Pieseň.
Spevácke návyky.
Hudobné nástroje.
Kultúrne správanie.
Rozdiel medzi hlasmi.
Základy inštrumentalizácie.
Poznávanie hudobných nástrojov.
Nácvik piesne. Spevácke návyky.
Muzikálnosť.

Vie pracovať s vlastným hlasom – tempo, rytmus,
melódia.

RV

Vie sa naučiť jednoduchý text a vyjadriť ho pohybom.
Vie zaspievať jednoduchú pieseň.

OSR
RV

Vie rozlišovať hudobné nástroje.
Chápe význam slušného správania na kultúrnom
podujatí.
Rozlišuje ľudské hlasy.
Vie hrať na jednoduchých melodických nástrojoch.

ENV
RV

Zvláda dychové cvičenia.
Vie nacvičenú pesničku vyjadriť pohybom.

RV

Rytmické cítenie.

Rytmické cítenie.
Tempo. Základné kroky.

Vie vyjadriť zvukmi rytmus.
Zatancuje jednoduchý tanček.

ENV
RV

Vzťah k hudbe.
Muzikálnosť.
Nácvik piesne.
Rozvoj tvorivosti.
Dych.
Artikulácia.
Hrubá motorika.
Orientácia
v priestore.
Veľkonočné tradície.

Hudba- vzťah k nej.
Muzikálnosť .
Nácvik ľudovej piesne.
Chronológia deja.
Hospodárenie s dychom.

Chápe význam hudby vie sa naučiť text ľudovej piesne.

OSR
ENV

Vie vyjadriť dej pohybom tela.
Zvláda jednoduchú vypočítavanku.

DV
TP

Rozvoj hrubej motoriky.
Správanie pri pohybovej hre.

Vie sa ohľaduplne správať pri pohybovej hre
„naháňačka“.

OSR
OŽZ

Oboznámenie s Veľkonočnými
zvykmi.

Chápe význam Veľkonočných zvykov.

ENV
RV

Pohyb.
Význam textu.
Spevácke návyky.
Kultúrne správanie.
Základy
inštrumentalizácie.
Hudobné nástroje.
Pieseň.
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Spevácke
návyky
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TP
OŽZ

12

12

Vzťah k
hudbe

Zhrnutie
získaných
vedomostí.

Artikulácia.
Improvizácia.

Správna artikulácia .
Opakovanie naučeného.

Vie správne artikulovať vinše .
Improvizuje riekanky a popevok.

ENV
RV

Zručnosť .
Orientácia
v priestore.
Muzikálnosť .
Spevácke návyky.

Zhotovenie jednoduchého
hudobného nástroja.
Pohybová hra.
Muzikálnosť.
Nácvik pesničky.

Vie zhotoviť jednoduchý hudobný nástroj .
Chápe význam pohybovej hry.

ENV

Vie sa pri speve pohybovať do rytmu.

DV
ENV
RV

Artikulácia.
Rytmus.

Správna artikulácia.
Rozvoj rytmického cítenia.

Vie správne artikulovať nacvičenú riekanku.
Vie vytlieskať rytmus.

TP
OŽZ

Muzikálnosť.
Kreativita.
Emócie.
Prírodné úkazy
v hudbe.

Počúvanie populárnych piesní.
Spontánny tanec.

Chápe význam populárnych piesní.
Vie spontánne prejaviť emócie pri tanci.

RV

Prírodné úkazy v hudbe – vlastná
predstava.

Vie vyjadriť prírodné úkazy zvukom a pohybom.

ENV
RV

Nácvik piesne .
Spevácke návyky.

Vie vyjadriť emócie a nálady pohybom.
Chápe význam rómskej piesne.

OSR
ENV

Dynamika hudby.
Dych.

Tvorivé vyjadrenie emócií a nálad
pohybom.
Nácvik rómskej piesne.
Uvedomenie si dynamiky hudby.
Správne hospodárenie s dychom.

Vie vyjadriť kontrasty v hudbe pohybom.
Pozná dychové cvičenia.

DV
TP

Hudobné nástroje.

Poznávanie jednotlivých nástrojov.

Rozoznáva hudobné nástroje- vie na nich hrať.

OSR
OŽZ

Rozvoj kultúrneho
správania .

Opakovanie .

Vie zaspievať naučené piesne.

ENV
RV

Počúvanie .
Rozlišovanie
zvukov.

Počúvanie piesní detských autorov.
Rozlišovanie zvukov vonkajšieho
prostredia.

Chápe význam detských piesní.
Vie rozlíšiť zvuky na vychádzke.

ENV
RV
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Pracovná výchova
(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne)

Charakteristika predmetu
Pracovnou výchovou rozvíjame pracovné návyky detí, a tým zabezpečujeme úspešný
prechod do školy a následné zvládnutie 1. ročníka. Rozvíjame základné hygienické zručnosti,
ktoré deti z málo podnetného prostredia nemajú .Následne ich využívajú v bežnom živote.

Ciele
Hlavným cieľom pracovnej výchovy v nultom ročníku základnej školy je rozvíjať
samostatnosť dieťaťa zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, naučiť ho
pracovné zručnosti a návyky, ktoré mu umožnia úspešne zvládnuť 1. ročník základnej školy.
Ďalšími cieľmi sú:
 vytváranie a rozvíjanie základných hygienických návykov a sebaobslužných
činností,
 vytváranie a nacvičovanie základných pracovných zručností a návykov,
 rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky pri pracovných úkonoch,
 vzbudiť záujem o pracovnú činnosť a pozitívny vzťah k tvorivej činnosti,
 pestovať samostatnosť, trpezlivosť a vytrvalosť pri práci,
 pripraviť dieťa na prácu v skupine,
 naučiť dieťa uplatniť získané zručnosti a návyky v bežnom živote.

Obsah
Obsahom predmetu pracovnej výchovy sú:
Sebaobslužné práce
 základné hygienické návyky
 základná sebaobsluha
 udržiavanie čistoty svojho okolia
Pestovateľské práce
 poznávanie a ochrana prírody
 aktívna účasť na ochrane prírody
Práca s drobným materiálom
 rozvoj jemnej motoriky
 manipulácia s rôznymi materiálmi
Práca s papierom
 skladanie, trhanie, strihanie papiera ,obkresľovanie
Práca s modelovacím materiálom
 jednoduché pracovné úkony
 miesenie a modelovanie modelovacích materiálov
Montážne a demontážne práce
 práca so stavebnicami
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Stratégia vyučovania
Obsah pracovnej výchovy sa podľa možností realizuje v prirodzených podmienkach,
známych dieťaťu. Učiteľ buduje nové zručnosti dieťaťa predovšetkým na schopnostiach,
ktoré má dieťa už vybudované, čo si vyžaduje jednoznačne individuálny prístup k dieťaťu. V
nultom ročníku učiteľ využíva predovšetkým dve zásady: zásadu názornosti a zásadu
primeranosti. Využíva dispozíciu detí v tomto vekovom období napodobňovať predovšetkým
činnosti dospelých, samozrejme musí dbať nato, aby požiadavky kladené na dieťa boli
primerané, a aby ich deti boli schopné plniť.
Pracovná výchova už svojim zameraním si vyžaduje, aby deti boli vedené k sústavnosti
a postupnosti. Tieto dve zásady sú dôležité pri vytváraní stereotypu určitej pracovnej činnosti.
Je potrebné uviesť, že pracovná výchova tvorí jednu zo zložiek v kontinuite vzdelávania detí
v nultou ročníku základnej školy.

Učebné zdroje




Šikulová, V.: Pracovná výchova pre prípravný ročník ŠZŠ. Bratislava, ŠPÚ
2001.
Zátopková, M. – Malkusová, A.: Pracovní výchova v materské škole. Praha,
VÚP 1989.
Pracovné vyučovanie pre 1. a 2. ročník ZŠ. Bratislava, SPN 1977.
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Pracovná výchova
Časová
dotácia
9

12

Ročník: nultý
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Obs. štandard

Tem.
celok

Téma

Sebaobslužné
práce.

Hygienické
návyky.

Praktické osvojovanie hygienických návykov.

Vie správne použiť základné hygienické návyky.
Chápe ich význam.

OSR
RV

Odevy.

Vyzliekanie a obliekanie.
Rozopínanie a zapínanie.

Vie si obliecť a vyzliecť odevy.
Vie zapínať gombíky, zipsy, háčiky.

ENV
RV

Školské
pomôcky.
Školská
jedáleň.
Rastliny
v našom okolí .

Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky.
Stolovanie.

Vie si udržiavať školské a osobné pomôcky.
Chápe význam stolovania v školskej jedálni.

TP
OŽZ

Ošetrovanie rastlín .
Izbové rastliny.

Chápe význam ošetrovania rastlín v svojom okolí.

RV

Záhradné
náradie

Práca so záhradným náradím.

Rozoznáva záhradné náradie a prácu s ním.
Chápe význam úpravy okolia školy.

ENV
RV

Práca
s drobným
materiálom.
Vychádzka do
prírody.

Triedenie materiálov podľa :druhu, veľkosti,
farby, tvaru.

Vie rozlíšiť jesenné plody a roztriediť ich.

OSR
ENV

Zber prírodných jesenných plodov.

Vie rozoznať v prírode plody a listy.

DV
TP

Pestovateľské
práce.

Výkon. štandard

Prierezové
témy

3

Práca
s papierom.

Druhy papiera.

Poznávanie rôznych druhov papiera.
Práca s papierom.

Rozozná papier od iných materiálov.
Vie vyrobiť jednoduchý výrobok – panák.

OSR
OŽZ

3

Modelovací
materiál.

Vytváranie a modelovanie jednoduchých
tvarov.

Vie vymodelovať známy predmet.

ENV
RV

3

Montážne
a demontážne
práce.

Práca
s modelovacím
materiálom.
Práca
s kockami.

Manipulácia s kockami.
Kladenie kociek .

Vie klásť kocky vedľa seba ,na seba ,striedavo.

OSR
RV
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9

3
6

9

Práca
s papierom.

Montážne
a demontážne
práce.
Práca
s drobným
materiálom.

Práca s
papierom

Trhanie
,vytrhávanie.

Trhanie papiera na malé časti .
Vytrhávanie predkreslených tvarov.

Vie natrhať papier na malé časti a vytrhávať veľké
predkreslené tvary.

ENV
RV

Vianočné
ozdoby.

Ozdoby s papiera.

Vie vyrobiť jednoduché ozdoby – gule ,reťaze.

TP
OŽZ

Vianočné
zvyky.

Ozdobovanie Vianočného stromčeka.

Vie vyrobenými ozdobami ozdobiť stromček.

RV

Zručnosť.
Zimná krajina.

Zručnosť pri manipulácii so stavebnicami.
Hry.

ENV
RV

Navliekanie.

Navliekanie korálok jednej farby –rôznych
farieb.

Vie manipulovať s rôznymi stavebnicami a vytvoriť
jednoduché modely .
Rozoznáva prírodné výtvory v snehu.
Vie na šnúrku navliecť korálky podľa pokynov.

Navliekanie

Navliekanie prírodnín jedného – rôznych
druhov.

Vie vyrobiť s prírodnín výrobok – náramok
,náhrdelník.

DV
TP

Prekladanie
,skladanie.

Prekladanie a skladanie papiera.

Vie vyrobiť jednoduchý výrobok z papiera – vejár,
chvost draka.

OSR
OŽZ

Trhanie papiera

Trhanie papiera pomocou pravítka.
Lepenie pruhov na výkres.

Vie podľa pokynov vytvoriť na výkres dom
s plotom.

ENV
RV

Karneval

Ozdoby z farebného papiera.

Vie si vyrobiť z papiera masku

ENV
RV

OSR
ENV

3

Pestovateľské
práce

Kútik živej
prírody

Sadenie hrachu ,fazule, ovsa.

Chápe význam pestovania plodín.

ENV

3

Práca
s papierom
Montážne
a demontážne
práce
Samoobslužné
práce

Veľkonočné
vajíčka
Práca so
stavebnicou.

Obkresľovanie podľa šablóny.
Farbenie vajíčok.
Zostavovanie modelov podľa predlohy.

Vie kresliť podľa šablóny daný tvar.
Chápe význam Veľkej Noci.
Vie podľa predlohy zostrojiť jednoduchý model .

OSR
RV
OSR

Samoobslužné
práce

Šnurovanie a zaväzovanie topánok.
Starostlivosť o osobné veci.

Vie si zaviazať topánku na mašličku a upevniť
opasok.
Chápe zmysle udržiavania osobných vecí v čistote
a poriadku.

MV

3
3
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3

Pestovateľské
práce

Príprava pôdy

Príprava pôdy.
Siatie semienok.

Rozoznáva semená a záhradné náradie podľa
potreby.

OSR
RV

3

Práca
s papierom.

Práca
s papierom.

Vie podľa šablóny vytvoriť strom ,kvet.

ENV
RV

3

Práca
s modelovacím
materiálom
Pestovateľské
práce.
Práca
s drobným
materiálom.

Modelovanie.

Obkresľovanie .
Strihanie
Lepenie.
Modelovanie predmetov.

Vie vymodelovať jednoduchý predmet dennej
potreby.

TP
OŽZ

Okopávanie, polievanie, trhanie.

Vie pracovať so záhradným náradím.

RV

Strihanie rôznych materiálov.
Rozoznávanie .

Vie rozstrihať a roztriediť rôzne materiály.

ENV
RV

Strihanie ,lepenie, koláž.

Vie vytvoriť z rôznych materiálov koláž podľa
vlastného výberu.

OSR
ENV

Práca so stavebnicou a zostavenie tvarov zo
špajlí.

Vie poskladať jednoduché puzzle .
Zvládne výrobu jednoduchého výrobku .

DV
TP

3

Montážne
a demontážne
práce

Pestovateľské
práce.
Práca
s drobným
materiálom
Práca
s drobným
materiálom.
Práce
s rôznym
materiálom.

3

Pestovateľské
práce.

Pestovateľské
práce.

Okopávanie, polievanie.
Zber jarnej zeleniny.

Zvláda jednoduché práce na školskom pozemku.

OSR
OŽZ

3

Práca
s drobným
materiálom
a papierom
Montážne
s demontážne
práce

Mesto v lete.

Oblepovanie.
Dotváranie.

Vie za pomoci oblepiť škatuľky.
Vie vyrobiť jednoduchý projekt.

ENV
RV

Detské práce.

Práca so stavebnicou .

Vie vytvoriť detskú prácu podľa vlastnej fantázie.

ENV
RV

3
6

3
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Telesná výchova
(2 hodiny týždenne , 66 hodín ročne)

Charakteristika predmetu
Predmet nenásilným spôsobom na základe prirodzenej hravosti detí učí : získať
základné hygienické vlastnosti, radosť z pohybu, základné cvičebné názvoslovie a rozvoj
pohybovej aktivity.

Ciele
Hlavným cieľom a poslaním predmetu je popri zdravom raste a psychomotorickom
vývine tiež získať pravidelné návyky pre pohybovú činnosť. Získať základné pohybové
schopnosti, zdokonaliť správne držanie tela, koordináciu pohybov a osvojiť si rôzne
pohybové zručnosti. Rozvíjať základné pohybové návyky, schopnosti a zručnosti. Cvičiť
pohybovú pamäť, reagovať pohybom na ukážky učiteľa. Naučiť terminológiu, poznávať
a používať náradie a náčinie. Viest k bezpečnosti pri cvičení. Naučiť sa správať v prírode, na
ulici a v dopravnom prostriedku. Cvičením viest k pravidelnosti, vytrvalosti, odvahe
a priateľstvu. Pravidelnými a zaujímavými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu
a pobytu v prírode. Prostredníctvom cvičenia napomáhať deťom získať a utvárať si základné
hygienické návyky, nadobudnúť odolnosť a otužilosť organizmu a tým prispieť k celkovému
upevňovaniu zdravia detí.

Obsah
Obsah učiva rozdeľujeme podľa dominantnej funkcie do tematických okruhov:
 1. Základy akrobatických cvičení a názvoslovie
 2. Zdokonaľovanie základnej motoriky
 3. Relaxačné, kompenzačné a zdravotné cvičenia
 4. Pohybové hry
 5. Základy rytmickej gymnastiky a tance
 6. Vychádzky do prírody
 7. Základné pravidlá bezpečnosti v premávke

1.1. Základy akrobatických cvičení a názvoslovie
CIELE
 Poznať dohovorené signály a základné povely, správne na ne reagovať
pohybom. Povelmi zaistiť bezpečnosť a efektívnejšie využitie času na
cvičenie.
OBSAH
 Pomenovať a ovládať cvičebné tvary a polohy statické: stoj, sed , drep, kľak,
ľah, predklon, záklon, úklon, predpažiť, vzpažiť, upažiť, prednožiť, zanožiť,
unožiť.
 Pomenovať a ovládať dynamické cvičebné tvary: prevaly – vpred, vzad, vbok,
kotúľ vpred.
 Vedieť význam slova – chôdza, poklus, beh.
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Povely, signály, znamenia – začať, prerušiť, skončiť cvičenie.
Správna reakcia na povely – na značky, na čiaru, do kruhu atd.
Činnosť na povely– pozor, pohov, v rad nastúpiť zástup nastúpiť pochodom
vchod, zastaviť stáť vľavo, vpravo bok ,čelom vzad.

1.2 Cvičebné prostredie, náradie náčinie.
CIELE
 Oboznámiť sa s cvičebným prostredím sociálnym zariadením–vedieť ho
používať. Poznať náradie a náčinie. Miesto a spôsob uloženia. Zásady
bezpečnosti pri manipulácii s náradím a náčiním.
OBSAH
 Správne uchopenie a zdvíhanie náčinia a náradia– nosenie, položenie,
manipulácia, uloženie.
 Bezpečný a ucelený pohyb v telocvični ,náraďovni ,na ihrisku, v bazéne, na
vychádzke do prírody.
 Poznať pomenovať a vedieť k akej činnosti použiť náčinie– lopty, švihadlá,
lano, kužeľky, vrecúška s pieskom
 Poznať náradie– lavička nízka kladina, rebriny, žinenky, nízky basketbalový
kôš, malá bránka.
 Oboznámiť deti so špecifikami preliezok na ihrisku – zoznamovanie a činnosť
s pomocou učiteľa.

2.1 Zdokonaľovanie základnej motoriky.
CIELE
 Vedieť vykonávať a pomenovať elementárne pohybové tvary a prvky.
Rozvíjať lokomočnými pohybmi koordináciu, vytrvalosť, silu a správne
držanie tela pri záťaži.
OBSAH
 Chôdza, poklus, beh – zastavenie, zrýchlenie, spomalenie.
 Beh na určenú vzdialenosť k méte.
 Skoky – znožmo, odraz z jednej nohy, výskoky, zoskoky z primeranej výšky
na mäkkú podložku.
 Lezenie, šmyk, hody – do diaľky, triafanie.
 Chytanie, zdvíhanie a prenášanie predmetov a náčinia.

3.1. Relaxačné , kompenzačné zdravotné cvičenia.
CIELE
 Pravidelné krátke ranné cvičenia a telovýchovné chvíľky zamerané na držanie
tela, dýchacie a polohové cvičenia. Poznať názvy častí tela, orgánov a ich
životné funkcie. Získať u detí návyk k pravidelnému cvičeniu.
 Hygienické zásady pri cvičení a po cvičení.
OBSAH
 Cvičenia bez náčinia- naťahovacie , uvoľňovacie ,dýchacie ,rýchlostno-silové
vratnostné, kompenzačné a relaxačné.
 Cvičenia s náčiním – s loptou , kockou ,švihadlom atď.
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4.1. Pohybové hry
CIELE
 Pripraviť pre deti primerané pohybové hry aby sa vedeli zapojiť, reagovať na
dohovorené signály ,vedieť základné pravidlá a používať náčinie.
OBSAH
 Malé hry – na rozvoj obratnosti, rýchlosti, vytrvalosti a sily, zlepšenie kĺbovej
pohyblivosti.
 Hry so zameraním na rozvoj koordinácie – bežecké , loptové, štafetové
a imitačné hry– na snehu, vo vode

5.1 Základy rytmickej gymnastiky a tance
CIELE
 Zvládnuť na primeranej úrovni jednoduché cvičenia a pohyb na hudobný
doprovod.
 Zatancovať individuálne a v skupine na hudbu jednoduchý tanec.
OBSAH
 Reagovať pohybom na2/4, 3/4, a 4/4 takt.
 Reagovať pohybom rytmickú hudbu – vlastný prejav .
 Rytmické kroky na hudbu samostatne, v skupine.

6.1. Vychádzky do prírody
CIELE
 Pozitívny vplyv pohybu a pobytu v prírode na ozdravenie celého organizmu.
Osvojenie špecifických poznatkov z pozorovania prírody, krajiny a okolia
materskej školy. Zásady obutia, oblečenia, hygieny a bezpečnosti v prírode.
Vytváranie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a prírode.
Premiestňovanie a presun v tvaroch - dvojstup, zástup. Určiť konkrétny
poznávací cieľ.
OBSAH
 Chôdza s prekonávaním primeranej vzdialenosti v bezpečnom teréne.
 Spoznávanie okolia, predmetov, rastliny, zvieratá, nerasty, vodné toky atd.
 Námetové hry podľa ročného obdobia.
 Poznávanie turistických značiek, svetové strany.

7.1. Základné pravidlá bezpečnosti v dopravných prostriedkoch a v premávke
CIELE
 V skupine cestovať dopravným prostriedkom. Vedieť bezpečne prejsť cez
ulicu, cez prechod pre chodcov. Poznať svetelnú signalizáciu a nebezpečenstvo
v okolí koľají.
OBSAH
 Presun v skupine v dopravnom prostriedku.
 Navštíviť dopravné ihrisko.
 Poznať zásady pri prechádzaní cez komunikáciu a koľaje.
 Vedieť reagovať na svetelnú signalizáciu.
 Poznať vodorovné značenie- zebru dopravnú značku – prechod pre chodcov.

Učebné zdroje


Berdychová J.: Mama, otec, cvičte so mnou. Šport, STV, Bratislava 1985.
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Bočeková J.: Telesná a pohybová výchova pre nultý ročník špeciálnej
základnej školy. ŠPÚ, Bratislava, 2001.
Sivák J., Javorská J.: Zdravotná výchova v špeciálnych školách pre telesne
postihnutú mládež. UK, Bratislava, 1999.
Sivák J.: Plánovanie vyučovania telesnej výchovy na 1.stupni základnej školy.
Metodické centrum MB, Bratislava 1996.
Šikulová V, Bočeková I.: Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník
v osobitnej škole. ŠPÚ, Bratislava 2001.
Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. MŠ SR, Bratislava,
Máj 1999.
Učebné osnovy pre 1.stupen základných škôl. MŠ SR, Bratislava, Príroda
1995.
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: TELESNÁ VÝCHOVA
Časová
dotácia
10

Tem.
celok

Téma

Základy akrobatických
cvičení. Názvoslovie .

Základné polohy.

Základné polohy.
Drep . Poskoky. Stoj na jednej nohe.

Vie podľa povelu vykonávať
jednotlivé cvičenia.

OSR
RV

Základné názvoslovie.

Drep. Stoj. Prednožovanie.
Prevaly na žinenke.

Vie základné cvičenia .

ENV
RV

Základné názvoslovie

Činnosti na povely.
Základné pohyby a polohy.

Pozná základné povely .
Vie ich vykonávať

TP
OŽZ

Opakované cvičenia na
povely.

Striedanie polôh a tempa.
Kotúľ vpred.
Nástupové a pochodové tvary.
Samostatná zostava .
Činnosť na povely.

Vie na základe povelov vykonávať
cvičenie.
Pozná hlavné povely.
Vie zacvičiť jednoduchú zostavu so
zaradením nacvičených prvkov.

RV

Chôdza .
Pohybové hry .

Chôdza vpred, vzad – po priamej čiare.
Chytanie, podávanie a gúľanie lopty.

Rozoznáva jednoduché povely.
Vie pracovať s loptou.

OSR
ENV

Hry

Chôdza za vedúcim v zástupe .
Beh v určenom smere.

Vie podľa pokynov v skupine hrať
hry.

DV
TP

Motorika

Podávanie.
Chôdza.
Výstupy a zostupy.
Prekonávanie jednoduchých prekážok
v chôdzi.
Hod na cieľ.
Rýchly beh . Chôdza po kladine.
Prenášanie náradia.

Vie vykonávať jednoduché činnosti
podľa zadania.
Vie cvičiť na šikmej ploche .
Vie sa orientovať v priestore .
Zvláda základy hodu.

OSR
OŽZ

Vie v hrách vykonávať naučené
činnosti.

ENV
RV

Beh.
Hod. Šmyk

Vie použiť naučené cvičenia pri
súťažiach.

OSR
RV

Samostatné cvičenie.

12

Ročník: nultý
2 hod. týždenne
Obs. štandard

Zdokonaľovanie
Základnej motoriky.

Prekonávanie prekážok.
Rovnováha .
Prenášanie.
Základná motorika.
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Výkon. štandard

Prierezové
témy

ENV
RV

ENV
RV

10

Základy rytmickej
gymnastiky a tance .

Pohyby a rytmus.

Tlieskanie podľa rytmu.
Chôdza podľa rytmu.

Vie sa pohybovať podľa
jednoduchých pokynov.

ENV
RV

Rytmický beh .

Chôdza s výponmi.
Poskoky, výskoky .
Rytmický beh.
Znožné skoky na mieste .
Poskočný krok.
Tanečné kroky.
Jednoduché pohyby paži a trupu.
Zátočky .
Obraty .
Pohyby s ľahkým náčiním.
Dýchacie cvičenia .
Nácvik relaxácie.
Dých.cvičenia.
Výdrž, sed.

Vie na základe hudobnej nahrávky
použiť naučené prvky.

TP
OŽZ

Vie podľa hudobnej nahrávky
a náčinia predviesť krátky výstup.
Vie podľa nahrávky zvládnuť
jednoduchý tanečný krok.
Vie podľa nahrávky zvládnuť krátky
tanec.

RV

Vie správne dýchať .
Chápe význam relaxácie po cvičení.
Vie správne držať telo pri cvičení.

DV
TP
OSR
OŽZ

Dýchacie cvičenia.
Výdrž.
Uvoľňovanie.
Dýchacie cvičenia.
Vzpriamené držanie tela.
Návšteva dopravného ihriska.
Cestovanie dopravnými prostriedkami.

Vie použiť cvičenia pri relaxácii.

ENV
RV

Vie použiť relaxačné cvičenia .

OSR
RV
ENV
RV

Rytmika.
Kroky
Pohyby
Tanec

8

Relaxačné, kompenzačné
a zdravotné cvičenia.

Relaxácia
Dých.cvičenia.
Výdrž.
Strečing.

8

10

Základné pravidlá
bezpečnosti v premávke.

Pohybové hry.

Posilňovacie
a uvoľňovacie cvičenia.
Dopravné ihrisko.

Premávka

Chodník, značky,prechod .

Bezpečný presun

Presun dopravnými prostriedkami.
Prechod cez komunikácie.

Prechod pre chodcov .

Značka prechod pre chodcov
Semafor.

Vie využiť naučené poznatky na
dopravnom ihrisku.
Zvláda cestovanie dopravným
prostriedkom.
Chápe význam bezpečnosti
v premávke.
Pozná dopravné prostriedky .
Chápe dôležitosť bezpečnosti na
cestách.
Vie význam prechodu pre chodcov
a pozná svetelnú signalizáciu.

Hry v prírode.

Gúľanie Chytanie

Pozná hry na snehu.
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ENV
RV
OSR
ENV

TP
OŽZ
RV

ENV
RV
OSR
ENV

8

Vychádzka do prírody.

Pohybové hry.

Prekážková dráha.
Hádzanie .

Vie sa orientovať pri použití pomôcok
v priestore.

DV
TP

Hry

Kopanie lopty .
Štafety

Vie kopať loptu na cieľ.
Zvláda prenášať náčinie.

OSR
OŽZ

Hry na ihrisku a
v telocvični.

Preteky
Hry

Chápe význam hier

OSR
RV

Hry

Hry na ihrisku, v telocvični.

Vie využiť vo voľnom čase hry
naučené v škole.

ENV
RV

Spoznávanie prírody.

Chôdza.
Striedanie chôdze.

Chápe dôležitosť prekonávania
terénnych nerovností.

TP
OŽZ

Vychádza do širšieho
okolia školy.

Chôdza sánkovanie.

RV

Vychádzka do parku.

Zmeny smeru.

Vie meniť vzdialenosti a zrýchľovať
chôdzu.
Chápe bezpečnosť pri zimných
športoch.
Vie podľa pokynov zmeniť smer
v priestore.

Vychádzka

Vychádzka do lesa.
Chôdza.
Hry.

Vie správne meniť chôdzu podľa
terénu.
Pozná drobné hry pre deti.

OSR
ENV
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ENV
RV

Slovenský jazyk a literatúra
Názov predmetu

Slovenský jazyk a literatúra

Časový rozsah výučby

Ročník

9 h.týždenne; 297 h.rok
7 h.týždenne; 231 h.rok
7 h.týždenne; 231 h.rok
7 h.týždenne; 231 h.rok
prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Jazyk slovenský sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. Ostatné zložky
slovenského jazyka. Literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto
dvoch základných zložiek.
Slovenský jazyk je vstupom do vedomostí a informácií z jednotlivých rovín jazyka /
písanie, zvuková stránka jazyka, pravopis, slohová výchova, výcvik čítania a literárna
výchova / . Formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, vzťah
k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje pozitívne
vzťahy. Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaženosti žiakov.
Vyučovací predmet má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretože vytvára
predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.

Ciele predmetu
Naučiť sa správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať, naučiť sa jednoduchú
úpravu písomných prác, osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií,
osvojiť si základy pravopisnej normy / mäkké a tvrdé slabiky, diakritické a interpunkčné
znamienka, rozdelenie viet/, naučiť sa analyzovať text , vyhľadávať jazykové javy, triediť ich
a vyhodnocovať, vedieť sa primerane orientovať v jazykových príručkách, naučiť sa
reprodukovať text, tvoriť vlastné texty v ústnej a sčasti aj písomnej podobe, pestovať lásku
a úctu k materinskému jazyku, osvojiť si a zdokonaliť techniku a kvalitu čítania, vytvárať
vzťah k literatúre žánrami, ktoré sú mu blízke, uplatňovať integráciu rozumovej a citovej
výchovy s využitím vlasteneckej , environmentálnej, zdravotnej , dopravnej výchovy,
rozvíjať kreativitu a samostatnosť.
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pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, zvyšovanie
jazykovej kultúry- verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov
získanie najzákladnejších jazykových a rečových zručností
dosiahnutie plynulého prechodu od reproduktívnej k produktívnej forme
komunikácie
rozvíjanie komunikačných a vyjadrovacích schopností žiakov so zameraním sa
na kultúru jazyka
rozširovanie slovnej zásoby žiakov
poznávanie pravopisných javov v rozsahu určenom v časti písanie
zoznamovanie sa s rôznymi literárnymi útvarmi, najmä od slovenských
autorov

Kľúčové kompetencie žiakov
Kľúčové kompetencie:
Komunikačná
Osvojiť si základy princípu zdvorilosti a kooperácie v každodennej komunikácii pozdrav, oslovenie, vedieť prevziať slovo v dialógu v skupine, predstaviť sa, prosba,
poďakovanie, ospravedlnenie; základy neverbálnej komunikácie: nadviazať očný kontakt,
vhodný postoj a gestá pri hovorení pred skupinou spolužiakov.
Kognitívna
Analyzovať celok na časti a syntetizovať časti do celku: text – veta – slovo – slabika –
hláska. Formou hier s hláskami a písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a
originalitu myslenia. Učiť sa vyhľadávať informácie o jazyku v tlačených slovníkoch a
encyklopédiách, aj v elektronických zdrojoch.
Rozvíjať základy funkčnej gramotnosti.

Stratégia vyučovania
Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na
1.stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať
žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť
ich stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne
postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na
riešenie reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko
a prirodzenev činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je
vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na
žiaka, ktoré sa nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu- tzv.
Zážitkové učenie. Učiteľ na hodinách slovenského jazyka v rámci komunikácie môže
využívať poznatky napr. „tvorivého písania“, je nutné využívať neverbálnu komunikáciu. Ide
o to, aby vedomosti, ktoré žiak nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne
a prakticky využiť v ďalších predmetoch.
Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne:







žiak naučené poznatky dokáže intenzívne precítiť a prežívať
uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov
realizujú sa medzizložkové a medzipredmetové vzťahy
žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život
vz ťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej práce

Učebný plán v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 2. a 3. ročníku ZŠ disponuje 8 hodinami týždenne.

Jazyková komunikácia (gramatika, pravopis a písanie) obsahuje učivo
z fonetiky, lexiky a syntaxe. V učive 2.ročníka sa eliminuje morfologická rovina. Učivo
o podstatných, prídavných menách a slovesách sa presúva do 3. ročníka ZŠ. Učivo:
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„Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa taktiež eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti
s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) na hodinách písania a slohu.
Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Učivo je jednoznačne vymedzené vo
vzdelávacom štandarde.
Čítanie a literárna výchova – zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré žiak
nadobúda prostredníctvom tejto zložky. Technická stránka čítania zostáva i naďalej
zachovaná. Rozdiel nastáva v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením.
Komunikácia a sloh je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej
komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie. Žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou
a obsahom prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie
porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa
časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu,
reprodukovať rozprávku, povesť a pod.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
U žiakov v priebehu školského roka budeme hodnotiť: vzťah a prístup k predmetu,
schopnosť samostatne riešiť daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní,
písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé
cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov, vedenie čitateľského denníka,
prednes, projektové knihy, techniku čítania, čítanie s porozumením a výrazné čítanie,
reprodukcie textov, orientáciu v texte, krátke slohové práce
Písomné previerky vedomostí žiakov
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú v 2. – 4. ročníku učebnými
osnovami(UO) presne stanovené zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných
diktátov, ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku.
Cvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty.
Môžu to
byť slová, slovné spojenia, samostatné vety. Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí
daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo samostatné vety. V
1. ročníku neurčujeme počet kontrolných diktátov, ani ich zameranie, tento ročník je
špecifický. Je v kompetencii vyučujúceho, aby objektívne zvážil, koľko kontrolných diktátov
so žiakmi napíše a na čo budú zamerané. Dôležité je, aby nedošlo k predimenzovaniu počtu
týchto diktátov.
V slovenskom jazyku sa v 2.–4. ročníku môžu pravidelne písať pravopisné cvičenia
zamerané na upevňovanie preberaného učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. O
správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov.
Výstupné písomné práce v 3. a 4. ročníku zo slovenského jazyka sú predpísané
vedením školy a ich výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi.

Kontrolné diktáty na 1. st. ZŠ
1.ročník
Kontrolný
diktát č.
1.

Zameranie
Opakovanie učiva z 1. ročníka
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2. ročník
Kontrolný diktát č.

Zameranie

1.

Krátke a dlhé samohlásky

2.

Spoluhlásky ď, ť, ň, ľ a ich spojenie s e, i, ia, ie ,iu do slabiky

3.

Písanie i/í po mäkkých spoluhláskach

4.

Písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach

5.

Veľké začiatočné písmená . Veta

6.

Opakovanie učiva 2. ročníka

3. ročník
Kontrolný diktát č.

Zameranie

1.

Vybrané slová po b

2.

Vybrané slová po m

3.

Vybrané slová po p

4.

Vybrané slová po r

5.

Vybrané slová po s

6.

Vybrané slová po v, z

7.

Veľké začiatočné písmená. Veta

8.

Zhrnutie učiva

4. ročník
Diktát č.

Zameranie

1.

Vybrané slová

2.

Spodobovanie

3.

Podstatné mená

4.

Prídavné mená

5.

Zámená, číslovky

6.

Slovesá

7.

Neohybné slovné druhy

8.

Zhrnutie učiva
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Hodnotenie diktátov na 1. stupni:
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu je hodnotenie
a klasifikácia žiaka:
Známka

Počet chýb

1

0-1

2

2-4

3

5-7

4

8-10

5

11 a viac

Hodnotenie sa pridržiava platného Metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Žiaci musia byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť
sa výsledok hodnotenia. Hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným
hodnotením.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie.
Priebežné hodnotenie – hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka má hlavne
motivačný charakter.
Súhrnné hodnotenie – sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom
roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete. Pri súhrnnej
klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.
Žiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne alebo písomne aspoň dvakrát v polročnom
hodnotiacom období. V predmetoch, kde nie je stanovené učebnými osnovami písanie
kontrolných písomných prác, nesmie prevládať počet známok z písomných skúšok nad
počtom známok z ústnych skúšok.
Percentuálna stupnica hodnotenia písomných prác
( štvrťročné, polročné, trištvrte ročné, záverečné)

výborný

1

1OO% -90%

chválitebný

2

89% - 8O%

dobrý

3

79% - 5O%

dostatočný

4

49% - 36%

nedostatočný

5

35% - O%
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Ústne previerky vedomostí žiakov
Pri verbálnej kontrole budeme zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov
stanovených výkonovou časťou UO ŠkvP. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ známku ihneď,
pri hodnotení úloh a cvičení sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentáru.
Čítanie a literárna výchova
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v čítaní a literárnej výchove sú všetky zručnosti,
vedomosti a estetické činnosti, ktoré sú uvedené v učebných osnovách pre jednotlivé ročníky.
Podklady na klasifikáciu sa budú získavať prevažne ústnou formou. Okrem toho možno
hodnotiť a klasifikovať výtvarné vyjadrenie žiakov (napr. obrázkovú osnovu, ilustráciu...)
a ich pohybovú činnosť (dramatizácia, vyjadrenie pohybom).
Klasifikácia literatúry bude vychádzať z prioritného postavenia estetickej funkcie jej
obsahu, preto najvhodnejším spôsobom je kombinované klasifikovanie:
- prostredníctvom známky budeme klasifikovať úroveň zvládnutia techniky čítania
(čitateľské
zručnosti), teoretické vedomosti z literatúry
- slovne sa hodnotia čitateľské schopnosti a zručnosti, schopnosť interpretovania,
hodnotové činitele i estetické vnímanie (slovné hodnotenie je súčasťou klasifikovania
známkou).
Pri hodnotení čítania sa rešpektujú zvláštnosti a individuality žiakov. Podľa zváženia
a možností si učiteľ vyberá mimočítankovú literatúru a minočítankové čítanie. Hodnotí
prednes 2-5 básní alebo próz. Hodnotí sa plynulosť, správnosť čítania, správna intonácia,
čítanie s porozumením, práca s textom. Klasifikovať môžeme súbor činností a vedomostí,
v ktorých je aj čitateľský prejav.
Slohové písomné prejavy
Úlohou slohovej výchovy v 2. ročníku je tvorenie a rozširovanie slovnej zásoby,
spájanie slov do viet a tie do krátkych súvislých ústnych prejavov. Súvislý jazykový prejav
by mal obsahovať 4 – 6 viet, a to na základe otázok alebo spontánneho rozprávania. Vety
majú dávať zmysel. Žiak má hovoriť plynule, neopakovať stále tie isté slová. V 2. ročníku
samostatný písomný prejav od žiakov nevyžadujeme.
V slohovej výchove v 3. ročníku hodnotíme výber jazykových prostriedkov,
usporiadanie prejavu podľa bodov osnovy, zvládnutie predpísaných slohových druhov
(reprodukcia,rozprávanie, pohotovosť v prejavoch spoločenského styku...) rozprávanie podľa
obrázkovej osnovy. Postupne prechádzame po ústnej príprave ku kolektívnej tvorbe
písomného prejavu. V druhom polroku ku samostatnej slohovej práci. Jej rozsah je
v priemere 6 – 10 viet./rozprávanie podľa obrázkovej osnovy/.
V 4. ročníku v slohovej výchove hodnotíme, ako vedia žiaci zozbierať a rozčleniť
jazykový materiál na úvod, jadro a záver. Sledujeme časovú postupnosť a usporiadanie deja.
Oceňujeme štylizáciu prejavu, výber synoným, prirovnaní, personifikáciu. Rozsah
priemernej práce je 12 – 15 viet (poľa slohového druhu). Každý písomný prejav žiakov
nasleduje vždy po dôkladnej motivácii a ústnej príprave, v ktorej sú zahrnuté invenčné,
štylistické a kompozičné cvičenia.
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Hodnotenie písomných slohových prejavov
V 2. ročníku je dôraz kladený najmä na komunikáciu a rečový prejav. Hodnotíme
slovne nie známkou.
V 3. a 4. ročníku sa zameriavame v súlade s UO ŠkVP aj na kratšie písomné prejavy.
Hodnotíme dvomi známkami a to za vnútornú formu (štylistickú a kompozičnú stránku) a
vonkajšiu formu ( celková úprava a dojem).
Písanie a grafomotorické zručnosti: Nie sú samostatnou zložkou SJL a neklasifikujú sa.
Hodnotí sa čitateľnosť, úhľadnosť, primeraná rýchlosť, dodržiavanie pomerov a veľkosti
písmen. Pri kontrolných prácach nie je dovolené aby nedostatky v tvare písma ovplyvnili
obsahovú hodnotu a klasifikáciu žiakovej práce. V nich písomný prejav neklasifikujeme.
Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať
diktát, alebo byť skúšaný inou jemu primeranou písomnou formou alebo slovne, učiteľ
vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. Samostatné kontrolné práce,
odpisy, prepisy a pravopisné cvičenia sa píšu podľa uváženia učiteľa.
Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa
bežné písmo, sa nehodnotí.

Učebné zdroje




















Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základnej školy,
schválilo MŠ SR dňa 22. 8. 2003
Učebné osnovy slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ, schválilo MŠ
SR dňa 3. 4.1997
Nemčíková M., Hirková A.,Šlabikár-Lipka pre 1 ročník ZŠ
Nemčíková M., Hirková A, Pracovný zošit k Lipke
Hirschnerová, Z., Dienerová E., Nosáľová M., Slovenský jazyk- metodická
príručka pre 2.ročník ZŠ
Hirschnerová, Z., Dienerová E., Nosáľová M., Slovenský jazyk pre 2. ročník
ZŠ- učebnica
Hirschnerová, Z., Dienerová E., Nosáľová M.,Slovenský jazyk pre 2. ročník
ZŠ- pracovný zošit
Damboráková, V., Písanie v druhom ročníku ZŠ- metodické poznámky
Damboráková, V., Písanie v druhom ročníku ZŠ- 1. a 2. zošit
Nosáľová M., Dienerová E., Hirková A., Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Nosáľová M., Dienerová E., Hirková A., Pracovný zošit k čítanke pre 2.
ročník ZŠ
Nosáľová M., Dienerová E., Hirková A., Metodická príručka k čítanke
Kovárová, D., Kurtulíková, A., Mimočítankové čítanie- metodické poznámky
Kovárová, D., Kurtulíková, A., Mimočítankové čítanie- pracovný zošit pre 2.
ročník
Benková S., Komlóssyová H., Pavlovič J., Štefeková K., Čítanka pre 3. ročník
Hirschnerová Z., Sedláková M., Kesselová J., Slovenský jazyk- metodická
príručka pre 3.ročník
Hirschnerová Z., Sedláková M., Kesselová J., Slovenský jazyk pre 3. ročníkučebnica
internetové stránky: www.infovek.sk, www.alik.cz, www.skolahrou.sk
www.modernyucitel.sk, www.aitec.sk
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk
a literatúra- čítanie a písanie

Ročník: prvý
9 hodín týždenne/ 297 h. ročne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Prípravné
obdobie- čítanie

Nácvičné šlabikárové
obdobie

Časová Téma
dotácia
Tvorenie viet
8
Vyvodenie
pojmov veta, slovo
Vyvodenie pojmu
slabika a
samohláska

112

Hláska- písmeno

Slabika, slovo,
veta, krátky text

Výkonový štandard

Prierezové témy

Pomenovať obrázky, formulovať
krátke vety, povedať niekoľko viet
o ilustrácii, učiť sa krátke rečňovanky –
jazykové prejavy, verbálna
a neverbálna komunikácia.
Rozčleniť vetu na slová pomocou
názoru, pochopiť význam slov „slovo“
a veta. Rozčleniť slová na slabiky
pomocou názoru, pochopiť význam
slova „slabika“.
Analýza slov na hlásky.

Žiak
- tvorí vety na základe ilustrácií v šlabikári
- formuluje krátke otázky a primerané výstižné
odpovede na otázky
- odpovedá celou vetou
- sa naučí krátke rečňovanky
- dokáže členiť vetu na slová a spätne tvoriť
vety
- dokáže rozdeliť slovo na slabiky
- sluchom analyzuje prvú a poslednú hlásku,
postavenie hlások v slove
- správne a zreteľne artikuluje hlásky a slabiky

Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Prírodoveda
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia

Malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy jednotlivých
tvarových skupín – hláska – písmeno,
slovo v závislosti na poradí, ako sú
uvedené v šlabikári pre 1. ročník,
nácvik čítania otvorených
a zatvorených slabík, slov,
jednoduchých viet, vlastných mien
osôb, miesta bydliska, prvého slova vo
vete, rozlišovacie „diakritické“
znamienka, rozdeľovacie (interpunkčné
znamienka).

- pri ústnom prejave dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
- adekvátne komunikuje s prihliadnutím na
situáciu
- prečíta malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy, spája hlásky do slabík,
slabiky do slov, slová do viet
- prečíta vety a krátke celky, ktoré obsahujú:
otvorené slabiky
- slabiky so spoluhláskovou skupinou,
viacnásobnú spoluhláskovú skupinu,
slabičné r ŕ, l ĺ v písanej aj tlačenej forme

Environmentálna
výchova
Dopravná
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
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- prečíta arabské číslice
- správne číta hlásky s dĺžňom, mäkčeňom
a vokáňom
- správne číta bodky, otáznik, výkričník,
čiarku, spojovník
Čítankové
obdobie

30

Texty a témy
z platných
a používaných
čítaniek

Vety, text: nadpis, riadok, článok.
Diakritické a interpunkčné znamienka.
Zdokonaľovanie techniky čítania,
čítanie s porozumením.
Voľná reprodukcia prečítaného textu.
Vyjadrenie pocitov vyvolaných
prečítaným textom.
Príprava na prechod k tichému čítaniu.

- správne číta krátky text po príprave
- určí počet riadkov v článku
- vymyslí, zmení nadpis článku
- spája slová do viet, vety do krátkych
jazykových celkov
- reprodukuje umelecký a vecný text
- zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický
text

Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia

Nácvičné
obdobie- písanie

16

Slabiky, slová
Veľké a malé
písmená, vety
Zošity s predtlačou
č. 1-4

Uvoľňovacie cviky.
Vyvodenie a nácvik písmen slovenskej
abecedy v poradí závislom od
používaných učebníc a písaniek.
Samostatné písanie jednoduchého textu
s dôrazom na dodržiavanie základných
parametrov písma.
V písanom prejave aplikovať
pravopisné javy.

- žiak si osvojí uvoľňovacie cviky zápästia
pred písaním
- si osvojí písanie písmen slovenskej abecedy
- správne podľa predlohy odpíše i podľa
diktovania napíše tvary malých i veľkých
písmen písanej abecedy podľa požiadaviek na
písmeno pre 1. Ročník,
- spája písmená do slabík a slov
- odpíše písané slabiky, slová a vety
- prepíše tlačené slabiky, slová, vety
- čitateľne a úhľadne podľa diktovania krátke
známe slová, jednoduché vety a číslice
- napíše vlastné mená osôb, miesto bydliska
a prvé slovo vo vete veľkým začiatočným písmenom

Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia

Čítankové
obdobie- písanie

131

Veta, text, zošity
s predtlačou 5 a 6

Zdokonaľovanie techniky písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie pravopisných javov.
Vytváranie spôsobilostí samostatne sa
vyjadrovať.

- čitateľne a úhľadne podľa predlohy odpíše
jednoduchý písaný text
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy – prepíše
jednoduchý tlačený text

Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk
a literatúra

Ročník: druhý
7 hodín týždenne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Hláska a písmeno

Časová Téma
dotácia
Rozlíšenie hlásky
15

a písmena
Rozdelenie hlások
Rozlišovacie
znamienka
Samohlásky
Dvojhlásky
Spoluhlásky

Výkonový štandard

Prierezové témy

Odlíšenie hlásky od písmena
Delenie hlások na samohlásky, dvojhlásky
a spoluhlásky
Správne vyslovovanie a písanie hlások
s jednotlivými rozlišovacími znamienkami
Správne vyslovovanie a písanie samohlások
Správne vyslovovanie a písanie dvojhlások
Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások

Žiak vie odlíšiť hlásku od písmena
Žiak vie rozdeliť hlásky
Žiak vie používať rozlišovacie znamienka
Žiak vie správne vyslovovať a písať samohlásky,
dvojhlásky a spoluhlásky

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova

Žiak vie správne vyslovovať a písať y/ý po tvrdých
spoluhláskach
Žiak vie správne vyslovovať a písať mäkké slabiky
Žiak pozná jednoslabičné slová
Žiak vie určiť viacslabičné slová, určiť počet slabík
v slove, vie deliť slová na slabiky

Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova

Slabika

39

Tvrdé slabiky
Mäkké slabiky
Jednoslabičné slová
Viacslabičné slová

Správne vyslovovanie a písanie y/ý po tvrdých
spoluhláskach
Písanie a vyslovovanie ď ť ň ľ s mäkčeňom a
bez mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu
Rozlišovanie jednoslabičných slov
Rozlišovanie viacslabičných slov

Veta

32

Druhy viet
Oznamovacie vety
Opytovacie vety
Rozkazovacie vety

Spájanie slov do viet
Žiak vie tvoriť vety
Správne písanie a intonovanie oznamovacích
Žiak rozozná oznamovacie, opytovacie
viet
a rozkazovacie vety v texte, aj na základe intonácie
Správne písanie a intonovanie opytovacích viet
Správne písanie a intonovanie rozkazovacích
viet
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Dopravná výchova
Ochrana života a
zdravia
Výchova
k bezpečnosti
v cestnej premávke
Prezentačné
zručnosti

Komunikačnoslohová výchova

29

Verbálna a neverbálna
komunikácia
Pravidlá komunikácie
Recepcia a produkcia
jazykových
komunikátov
Aktívne počúvanie
a čítanie s
porozumením

Druhy pozdravov, predstavenie sa, oslovenie,
ďakovanie, prosenie
Rozprávanie pomocou obrázkov
Uvedomovanie si pravidiel komunikácie,
rozlíšenie tykania a vykania, blahoželanie
Ako sa rozprávame bez úst?
Kreatívne písanie a rozprávanie
Vzájomný dialóg, počúvanie rozprávky,
divadlo, časopisy

Žiak vie správne používať pozdravy, osloviť,
poďakovať, poprosiť, ospravedlniť sa
Žiak vie sám vytvoriť leporelo, porozprávať dej
rozprávky pomocou obrázkov
Žiak pozná pravidlá komunikácie a uplatňuje ich
v živote
Žiak vie kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky
Žiak vie v komunikácii využiť mimiku a gestá,
tvorivá dramatika
Žiak si na základe poznávania umeleckej tvorby
rozvíja slovnú zásobu, vie samostatne tvorivo
pracovať
Žiak vie aktívne počúvať a čítať s porozumením
Žiak vie vlastnými slovami vyjadriť obsah
prečítaného textu
Žiak pozná
jednoduché
útvary ľudovej
vie besedovať
o prečítanom
texte slovesnosti

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

Ľudová slovesnosť

12

Vyčítanky
Rapotanky
Hádanky
Príslovia
Porekadlá

Rozvíjanie fluencie, flexibility a originality
myslenia formou hier s hláskami, písmenami,
slovami a vetami a jednoduchými útvarmi
ľudovej slovesnosti

Príroda

27

Prišla jeseň
Zavítala zima
Ukáž, jar, svoju tvár
Prichádza k nám leto
Svet je pestrý

Tematické osnovanie založené na otvorenom
a odlišnom pohľade na svet organizované
podľa ročných období

Žiak vie v ľudových a umelých textoch
poznávať ročné obdobia

Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova

Príbehy detí

27

Škola volá
Radostný svet detí
a zvierat
Kniha- priateľ človeka
Lúky, stráne, hurá na
ne!

V poézii a próze slovenských a svetových
autorov spoznávanie života detí a zvierat
Poznávanie pojmov: knižnica, spisovateľ,
ilustrátor, divadlo, bábkové divadlo, poézia,
próza, rozprávka

Žiak vie porozprávať príbehy zo života detí podľa
prečítaného textu aj podľa ilustrácií
Žiak vie navštíviť knižnicu, vypožičať knihu
a vlastnými slovami o nej hovoriť

Ochrana prírody
Sociálny a
osobnostný rozvoj
Osobnostný rozvoj
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Sociálny
a osobnostný rozvoj
Formovanie
mravnej výchovy

Deti a ich rodičia

21

Slovensko- moja vlasť
Keď sme boli malí
Kde je moje miesto
Čas radosti, veselosti
Veselo je cez Fašiangy
Svet ako farebný kvet
Tešíme sa na
prázdniny

Formovanie národného vedomia žiakov
prostredníctvom národnej literatúry
Formovanie kultúrneho a literárneho vedomia
vzťahov
Formovanie estetického a mravného cítenia,
rozvoj schopností a zručností: rozvoj čítania –
s porozumením,
estetického cítenia, umeleckého prednesu a
čítanie ilustrácií

Žiak vie prostredníctvom literatúry rozoznať poéziu
a prózu, poznávať národnú literatúru a svoju vlasť
Žiak pozná základné slovenské ľudové zvyky
a sviatky v roku, ktoré majú kladný vplyv na život
v rodine
Žiak vie pracovať s ilustráciou, aj sám ilustrovať text

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Prezentačné
zručnosti

Písanie

29

Malé a veľké písmená
písanej a tlačenej
abecedy
Písanie jednoduchých
viet
Písanie vlastných
mien
Písanie číslic

Písanie malých a veľkých písmen písanej
a tlačenej abecedy
Rozdelenie hlások na samohlásky, dvojhlásky a
spoluhlásky
Spájanie samohlások a spoluhlások do slabík a
slov
Písanie a nácvik jednoduchých viet:
oznamovacích, opytovacích, rozkazovacích,
zvolacích a želacích viet.
Veľké písmená na začiatku viet a vlastných
mien
Nápisy a nadpisy
Písať listy a pohľadnice
Dodržiavanie písomných zručností pri písaní
číslic

Žiak vie správne použiť malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy
Žiak vie vytvárať z hlások slabiky a slová, tvoriť
jednoduché vety
Žiak vie správne používať veľké písmená pri písaní
vlastných mien
Žiak vie aj v matematike písať správne tvary číslic

Dopravná výchova
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk a
literatúra

Ročník: tretí
7 hodín týždenne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Opakovanie z 2.
ročníka

Časová Téma
dotácia
Samohlásky, výskyt
15

samohlásky ä
Slová s ĺ,ŕ
Obojaké spoluhlásky
Písanie dvojhlások
ia,ie, iu, výskyt
dvojhlásky ô

Vybrané slová

38

Slovné druhy

31

Vybrané slová po b
Vybrané slová po m
Vybrané slová po p
Vybrané slová po r
Vybrané slová po s
Vybrané slová po v
Vybrané slová po z
Opakovanie
vybraných slov
Podstatné mená
Číslovky
Prídavné mená
Zámená
Príslovky
Predložky
Slovesá
Prehľad slovných
druhov

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Precvičiť rozdelenie hlások, vedieť odlíšiť
hlásky od písmen, rozlišovať
samohlásky,dvojhlásky a spoluhlásky.
Poznať a rozlíšiť hlásky r ŕ a l ĺ.
Používať spisovnú výslovnosť a písanie hlásky
ä a slov s hláskou ä.
Rozlišovať a správne vyslovovať tvrdé
a mäkké spoluhlásky.

Žiak vie rozdeliť hlásky na: samohlásky, dvojhlásky,
tvrdé a mäkké spoluhlásky.
Žiak uplatňuje správnu spisovnú výslovnosť, vie
rozlíšiť hlásky r ŕ l ĺ ä a vie ich použiť.

Osobnostný
rozvoj
Sociálny rozvoj

Správna výslovnosť a písanie obojakých
spoluhlások.
Osvojiť si vybrané slová po b m p r
s v z, vysvetliť význam, vedieť použiť vo
vetách a ovládať ich pravopis.

Žiak pozná pravopisné pravidlá pri používaní
obojakých spoluhlások vo vybraných slovách.
Vie uplatniť vybrané slová v písomnom prejave.
Žiak sa oboznámi s výnimkami pravopisu písania y ý
po obojakých spoluhláskach.

Sebapoznanie
a sebaprijatie
Kreativita
Psychohygiena
Ľudské vzťahy

Vedieť rozoznať slovné druhy v texte.
Oboznámiť sa s gramatickými kategóriami
podstatných a prídavných mien.
Spoznať funkciu zámen, oboznámiť sa
s číslovkami, slovesami.
Oboznámiť sa s funkciou predložiek
a prísloviek.

Žiak vie rozoznať slovné druhy v texte.
Žiak pozná gramatické kategórie podstatných
a prídavných mien.
Žiak vie rozoznať funkciu zámen vo vzťahu
k podstatným menám.
Žiak diferencuje číslovky a slovesá.
Žiak sa oboznámi s predložkami a príslovkami, pozná
rozdiel v ich písaní a čítaní.

Komunikácia
Enviromentálna
výchovazákladné
podmienky
života
Morálny rozvoj
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Spodobovanie

7

Veta

12

Komunikačnoslohová výchova

29

Delenie spoluhlások

Poznať a vedieť rozlišovať spoluhlásky podľa

Žiak pozná a vie rozdeliť spoluhlásky podľa znelosti

Osobnostný

podľa znelosti
Spodobovanie
spoluhlások na konci
slov
Spodobovanie
spoluhlásky v
Oznamovacie vety
Opytovacie vety
Rozkazovacie vety
Počet slov vo vete
Poradie slov vo vete

znelosti.
Správne vyslovovať a písať slová, v ktorých
dochádza k spodobovaniu na konci slova.
Správne vyslovovať a písať v na začiatku a na
konci slova.

na párové znelé a neznelé a nepárové znelé.
Žiak správne vyslovuje a píše slová, v ktorých nastáva
spodobovanie.
Žiak správne vylovuje a píše hlásku v na začiatku a na
konci slov s výskytom tejto hlásky.

Poznať delenie viet podľa zámeru na
oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie.
Maximálne zúžiť počet slov vo vete, alebo vetu
rozšíriť.
Upraviť nesprávne poradie slov vo vete

Žiak diferencuje vety podľa zámeru hovoriaceho, vie
ich interpunkčne správne zaznamenať.
Žiak vie meniť počet slov vo vete tak, aby veta
nestratila svoj význam.
Žiak dodržiava správne poradie slov vo vete, vie
upraviť slovosled vo vete.

Verbálna a neverbálna
komunikácia
Reprodukcia
prečítaného
umeleckého
a náučného textu
Beseda o prečítanom
texte
Dialogizované čítanie
Rozprávanie

Reprodukovať prečítaný umelecký a náučný
text v súvislosti s učivom na literárnej výchove,
v prírodovede a vo vlastivede.
Besedovať o prečítanom náučnom
a umeleckom texte.
Z prečítaného textu formulovať otázky
a odpovede.
Pri dialogizácii správne intonačne prečítať text,
zvládnuť rolové čítanie.
Výstižne porozprávať vlastný zážitok.
Rozlišovať vhodné a nevhodné opakovanie
rovnakých slov.
Napísať krátky text vlastného zážitku, alebo
vymysleného príbehu, vyjadriť súhlas
a nesúhlas, želanie, žiadosť o informáciu,
blahoželanie, a to verbálne i neverbálne.

Žiak prakticky uplatňuje reprodukciu textu, vie
besedovať o prečítanom texte.
Žiak prakticky tvorí otázky a odpovede z prečítaného
textu.
Žiak zvládne rolové čítanie, správnu intonáciu pri
dialogizácii.
Žiak výstižne porozpráva vlastný zážitok, pričom
rozlišuje vhodné a nevhodné opakovanie rovnakých
slov.
Žiak vie tvoriť vety podľa danej osnovy.
Žiak vie napísať vlastný zážitok, vymyslený príbeh.
Žiak vie vyjadriť súhlas a nesúhlas, želanie, žiadosť
o informáciu, blahoželanie- ústne a písomne.

a sociálny
rozvoj
Spoznávanie
ľudí
Kooperácia
a kompetencia
Kultúrna
Enviromentálna
diferenciácia
výchovaľudské
aktivity a
problémy
životného
prostredia
Mediálna
Mediálna
výchovavýchova
stavba
Kritické
mediálnejčítanie
asprávy,
mediálny
odkazu
odkaz
Vnímanie
autora
mediálnej
správy
Komunikácia
Kreativita
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
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Literárna výchova

99

Ľudová slovesnosť,
rapotanky, hádanky,
prekrúcanky, piesne,
príslovia, porekadlá,
pranostiky, rozprávky,
bájky, príbehy zo
života detí, príbehy
o zvieratkách,

Správne, plynule a s porozumením čítať text.
Predniesť báseň.
Správne prizvukovať slová a predložkové
spojenia.
Rozprávať o prečítanom texte, vymenovať
postavy prečítanej rozprávky a jednoducho ich
charakterizovať.Dramatizovať text. Orientovať
sa v prečítanom texte.Poznať a určiť rým, verš,
slohu.Formovať estetické a mravné cítenie,
rozvíjaťschopnosti a zručnosti: čítanie s
porozumením,estetické cítenie, umelecký
prednes a čítanie ilustrácií.

Žiak vie rozlíšiť jednotlivé žánre ľudovej slovesnosti.
Žiak vie správne intonačne predniesť báseň, pozná a
určí rým, verš a slohu.
Žiak vie dramatizovať text, charakterizovať postavy a
rozprávať o prečítanom texte, orientovať sa v ňom.
Vie empaticky vnímať umelecký prednes.
Žiak vie plynule, správne a s porozumením čítať text.

Mediálna
výchovareceptívne
činnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvojhodnoty,
postoje,
Morálny rozvoj
Dopravná
výchova
Ochrana života
a
zdravia

Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Tematický
celok
Opakovanie z 3.
ročníka

Časová
dotácia
10

Vybrané slová

22

Téma
Delenie hlások
Delenie spoluhlások –
mäkké, tvrdé a
obojaké spoluhlásky
Pravopis slov s i/í, y/ý
po obojakej
spoluhláske
Vybrané slová po B
Pravopis slov s i/í,
y/ý po B
Vybrané slová po M

Ročník: štvrtý
7 hodín týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Opakovanie učiva z 3. ročníka, delenie
hlások, pravopis vybraných slov, základné
pojmy, zhrnutie
Delenie hlások na samohlásky, spoluhlásky,
dvojhlásky, pravopis domácich slov, písanie
i/í, y/ý po jednotlivých druhoch spoluhlások,
výslovnosť samohlásky ä
Pravopis prebratých vybraných slov po B,
príbuzné slová po B, poznať ich význam,
vedieť vhodne používať vybrané slová po B.
Pravopis prebratých vybraných slov po M,
príbuzné slová po M, poznať ich
význam,vedieť vhodne používať vybrané
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Žiak dokáže rozlišovať spoluhlásky, vie ich
používať v texte, utvrdzuje si delenie hlások, pozná
pravopis po spoluhláskach, analyzuje tvrdé a mäkké
spoluhlásky, dokáže správne vysloviť a napísať ä po
niektorých spoluhláskach (b, p, m, v,), precvičuje si
pravopis slov s ŕ,
Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už
prebratých vybraných slovách . Vie ich samostatne
používať v cvičeniach, texte, diktátoch a
cvičeniach.
Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných slov.
Rozširuje si pravopisné zručnosti v písaní

PT
OSR
ENV

OŽZ

ENV

Vybrané slová po P
Pravopis slov s i/í, y/ý
po P
Vybrané slová po R
Pravopis slov s i/í, y/ý
po R
Vybrané slová po S
Pravopis slov s i/í, y/ý
po S
Vybrané slová po V
Pravopis slov s i/í, y/ý
po V
Vybrané slová po Z
Pravopis slov s i/í, y/ý
po Z

Slovotvorba

9

Hlásky

8

Tvorenie slov
predponami
Pojem predpona
Odvodenie slov
pomocou predpôn
Tvorenie slov
pomocou predpôn
Slabičné a neslabičné
predpony
Slabičné a neslabičné
predpony
Delenie
predponových slov

slová po M.

geografických názvov.

Pravopis ďalších vybraných slov po P,
poznať ich význam, vedieť ich vhodne
používať.

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných slov,
rozširuje si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.

Pravopis prebratých vybraných slov po R,
príbuzné slová po R, poznať ich význam,
vedieť ich vhodne používať.
Pravopis prebratých vybraných slov po S,
príbuzné slová po S, poznať ich význam,
vedieť ich vhodne používať, poznať
geografické názvy.

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných slov,
rozširuje si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.

Pravopis prebratých vybraných slov po V,
príbuzné slová po V, poznať ich význam,
vedieť ich vhodne používať, poznať
geografické názvy s vybranými
a nevybranými slovami.

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných slov,
rozširuje si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.
Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných slov,
rozširuje si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.

Pravopis prebratých vybraných slov po Z,
príbuzné slová po Z, poznať ich význam,
vedieť ich vhodne používať.Poznať
geografické názvy.

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných slov,
rozširuje si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.

Tvorenie slov
Odvodenie slov pomocou predpôn
Pravopis a výslovnosť predponových
odvodenín
Slabičné a neslabičné predpony
Delenie predponových slov na konci riadka

Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný
základ. Vie identifikovať slabičné a neslabičné
predpony. Pozná význam nových slov a vie ich
používať vo vetách, textoch a slohových útvaroch.
Žiak vie rozdeliť predponové slovo na konci
riadka.

Rozdelenie spoluhlások na znelé a neznelé.
Spodobovanie. Pravopis a správna
výslovnosť spoluhlások na konci slov.

Žiak ovláda znelé, neznelé spoluhlásky, vie, ktoré
spoluhlásky sa nikdy nespodobujú.

Správne vyslovovať a písať slová, v ktorých
dochádza k spodobovaniu vnútri slová.
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RV
ENV
DV
TP
OŽZ
ENV

OSR

DV
RV

OSR
TP

OŽZ
OSR

OSR
Žiak vie vymenovať znelé a neznelé sp. Ovláda ich
správnu výslovnosť.Využíva učivo pri čítaní,
diktátoch, pravopisných cvičeniach.

OŽZ

Spodobovanie

10

Veta

10

Slovné druhy

30

Delenie hlások podľa
znelosti
Znelé a neznelé
spoluhlásky
Spodobovanie na
konci slova
Spodobovanie na
konci slova
Spodobovanie na
hranici slov pri
splývavej výslovnosti
Spodobovanie vnútri
slova
Priama reč
Uvádzacia veta
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
Nácvik výslovnosti
priamej reči
Správne písanie
priamej reči
Spisovná slovenčina
Spisovné
a nespisovné slová
Práca so slovníkom
Ohybné slovné druhy
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
neohybné slovné
druhy
Príslovky
Predložky
Predložky

Žiak ovláda základy spodobovania.
Rozdiel medzi uvádzacou vetou a priamou
rečou
Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej
reči. Písanie uvádzacej vety (pred, v strede
alebo na konci priamej reči). Interpunkcia
v priamej reči.
Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných
druhoch.
Písanie veľkých začiatočných písmen. Rod a
číslo podstatných mien. Pádové otázky
a a názvy pádov pri podstatných menách,
bezpredložkový pád.
Určiť rod, číslo, pád prídavného mena na
základe zhody s podstatným menom. Zhoda
podstatného mena a prídavného mena v rode,
čísle a páde.
Funkcia zámen vo vete, osobné
a privlastňovacie zámená
Rozdelenie čísloviek na základné a radové.
Pravopis čísloviek.
Základný tvar slovies - neurčitok
Osoba a číslo slovies
Prítomný čas slovies
Minulý čas slovies
Budúci čas slovies
Časovanie pomocného slovesa byť
Ich triedenie,funkcia a následná identifikácia
v texte. Pravopis predložiek a ich správna
výslovnosť, pravopis a výslovnosť
predložiek s, so/z, zo, k, ku v spojení
s osobnými zámenami. identifikovať v texte
spojky. Vedieť ich vyhľadať v texte,
najfrekventovanejšie spojky a, ale, keď, aby,
že atď,
Častice - vyvodiť z textu upozorniť na
najviac používané áno/nie, hádam, asi,
možno, naozaj, určite.
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Žiak vie vyhľadať v texte priamu reč a vyznačiť
a prečítať uvádzaciu vetu.
Vie odlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie
prakticky používať priamu reč v písomnom prejave.
Správne používa interpunkčné znamienka v priamej
reči.
Žiak vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné
mená, vie uplatniť správny pravopis vo vlastných
podstatných menách. Žiak vie určiť gramatické
kategórie podstatných mien.
Žiak vie pomocou otázok aký? aká? aké? vyhľadať
prídavné mená v texte a určiť ich gramatické
kategórie.
Žiak vie, že medzi podstatným menom a prídavným
menom nastáva zhoda v rode, čísle a páde, vie
utvoriť základný tvar prídavného mena.
Žiak rozozná zámená v texte, vie, že nahrádzajú
podstatné alebo prídavné mená, vie určiť základné
druhy zámen.
Žiak vie vyhľadať v texte číslovku a určiť, či je
radová alebo základná. Ovláda pravopis čísloviek
do 100
Žiak vie určiť základný tvar slovesa, osobu, číslo
a čas slovies.
Žiak ovláda pravopis prípony – li, dokáže
vyčasovať sloveso v prítomnom, minulom
a budúcom čase, dokáže tvoriť požadovaný tvar
slovies z neurčitku, dokáže vypísať slovesá z textu.
Žiak pozná funkciu neohybných slovných druhov,
vie ich vymenovať, identifikovať v cvičeniach. Žiak
ovláda výslovnosť a pravopis predložiek. Vie
používať spojky, ktoré sa vyskytujú v textoch
najčastejšie. Vie ich prakticky používať vo vete.

OSR

PZ
ENV

ENV
PZ
DV
OSR
OŽZ

Časť: Literatúra
O knihách a
čítaní

3

O hre so slovami
a písmenami

3

Štefan Moravčík

6

O prísloviach a
porekadlách

3

O bájkach

5

O autorských
rozprávkach

3

Autorská
rozprávka

5

Spojky, častice,
citoslovcia

Citoslovcia vyvodiť z textu zo
zvukomalebných slov

Menej známe neohybné slovné druhy – častice
a citoslovcia vie identifikovať v texte a pozná ich
funkciu.

Ako vzniká kniha
Prečo je knižka
hranatá
Matej a knižka
Pozvanie do hry,
Balón
Zariaďovanie bytu
Stratený zverinec
Štefan Moravčík
Čarovanie so slovami
Čítanie vybranej
knihy Š. Moravčíka
Zariekanie smiechom
Pochabené zhuby
Z našej prírody
O troch princoch
Popletené príslovia,
Papagájska
Rozprávka o tatových
básňach
Ako k nám prišla
bájka
Korytnačka a zajac,
Kohút a líška, Labuť,
šťuka a rak
Bájka o elektrickom
drôte
Rozprávka o malom a
Daniel Hevier o sebe
Čítanie z kníh D.
Heviera
Ako sa stať
rozprávkarom
Zákaz stavania

Poznať vznik knihy, vývoj vzniku a výroby
papiera.

Žiak dokáže čítať nahlas s porozumením, vie
reprodukovať čítaný text, podľa stanovených úloh
v čítanke.

MDV

Poznať hry so slovami. Hľadať a tvoriť
rýmy, zrozumiteľne prečítať básne.

Žiak dokáže predniesť báseň,
Vie tvoriť slová, ktoré sa rýmujú.

ENV

Poznať čo je umelecká literatúra, poznať
spisovateľa a zoznámiť sa s jeho tvorbou.

Žiak vie charakterizovať umeleckú lit.,
zrozumiteľne prečítať.

RLK

Prirovnanie, poézia, próza, umelecký
a vecný text.

Žiak ovláda pojem prirovnanie, vie určiť poéziu
a prózu, vecný a umelecký text.

OSR
ENV

Pojem príslovie a porekadlo.

Žiak si osvojí pojem príslovie a porekadlo, vie ho
nájsť v texte a vysvetliť ho.

OSR

Charakteristické znaky bájky,

Žiak vie čo je bájka, pozná autorov bájok, vie nájsť
poučenie v bájke.

ENV

Daniel Hevier a jeho tvorba

Žiak vie výrazne, s porozumením čítať , pozná čo je
autorská rozprávka.

OSR

Poznať autorskú rozprávku J. Uličianskeho.
Správne čítať čiarky a bodky. Nacvičiť
intonáciu viet.

Žiak pozná autorskú rozprávku, odlišnosť od
ľudovej rozprávky.
Pozná iné rozprávky Uličianskeho.

ENV
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snehuliakov
Čítanie z kníh Jána
Uličianskeho
Les
Píšťalkár a autá

O divadle

4

Projektové
vyučovanie

4

O rozhlase

3

Osmijankove
Rozprávky

5

O filmoch

3

Animácia a
ilustrácia

3

O Rímskom divadle
Režisér
Zahrajme si bábkové
divadlo.
Zahrajme sa na
divadlo, podľa výberu
učiteľa.
Ján Uličiansky
Kocúr na
kolieskových
korčuliach
Kde sa vzal
Osmijanko
O načisto hlúpej
krajine
Čítanie
Osmijankových
rozprávok
Počúvanie rozprávky
Xaver s nohami do X
Tvorenie dialógov
Vranka Danka
a najcennejšie veci na
svete
Film
Filmársky rodokmeň
Príhody v divočine
Sledovanie krátkeho
filmu, podľa výberu

Poznať v texte časti poézie a prózy. Vedieť
vysvetliť slovné spojenia podľa úloh
v čítanke.
Dokončiť rozprávku, vybrať si zakončenie
rozprávky.
Divadelná hra. Rozprávať zážitky
z divadelného predstavenia.
Hrajeme sa na divadlo.

Žiak vie autorov autorskej rozprávky, dokáže
zostaviť osnovu a v reprodukcii využívať časovú
postupnosť.

OZO

Žiak vie, kto sa podiela na vytvorení divadelného
predstavenia. Kultivované vystupovanie žiaka.

MUV

Aktívne sa podieľať na príprave. Rozdelenie
úloh, tvorba kulís, nácvik textov, príprava
kostýmov, plagátu.

Žiak vie, kto sa zúčastňuje na tvorbe divadelného
predstavenia, správanie sa v divadle.

MDV

Poznať, ako sa pripravuje rozprávka.
Prepojenie hudby, pohybu s textom.
Dramatizácia.

Žiak dodržiava správne dýchanie a artikuláciu,
pozná význam čiarky vo vete.

MUV

Rozhlas ako informačný prostriedok.

MV

MUV

Mimo čítankové čítanie.

Žiak dokáže zreprodukovať dej podľa osnovy so
zachovaním príčinnej a časovej postupnosti.
Žiak vie vyhľadať v texte dialóg. Vie určiť počet
osôb v dialógu.

MDV

Žiak vie čo je film, ako vzniká. Žiak správne čítať
čiarky, vie reprodukovať prečítaný text, vyhľadať
odseky, správne sa orientuje v texte.
Žiak vie určiť druh filmu, vie aké profesie sa
podieľajú na jeho tvorbe.

MDV

Dialóg. Čítanie rôznych dialógov. Dialógy
v texte.
Odsek.

Pojem film, druhy a výroba filmu.
Čo je kapitola
Poznať z titulkov, kto sa podieľal na jeho
vzniku.
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MDV

Multimediálna
čítanka

5

O televízii

6

Rozprávka
Mimo čítankové
čítanie

O hudbe
zvukoch a tichu

8

10

učiteľa.
BIB a BAB
Stolček
Čítanie textov,
vytvorenie vlastného
príbehu, ilustrácie.
Vytvorenie výstavy
ilustrácii.

Poznať čo je BIB a BAB
Ilustrácia k povesti

Žiak vie, čo je ilustrácia a animácia. Vie vystihnúť
podstatu povesti ilustráciou.

Vytvorenie príbehu, ilustrácie, výstavy,
nahratie textu.

Žiak dokáže podľa vlastnej fantázie vytvoriť príbeh.
Výrazne čítať , so správnou výslovnosťou,
dýchaním.

MUV
TBZ

Prečo televízia?
Žuvačka pre oči
Zachráňte planétu

Televízia

Žiak pozná základné druhy médií, rozhlas, televízia,
film – ich charakteristické znaky, pozná aspoň 5
sfilmovaných diel, vie ako sa má správať v kine,
divadle a na spoločenských podujatiach.
Žiak vie, intonačne správne prečítať, dokáže čítať
s porozumením a plynulo. Pozná nebezpečenstvo
nadmerného pozerania televízie.

MDV

Žiak vie znaky rozprávky, charakterizovať postavy,
reprodukovať dej.
Žiak vie plynule a výrazne čítať.
Vyhľadáva v texte znaky rozprávky.
Žiak vie, nájsť rozdiely medzi modernou a ľudovou
rozprávkou.
Žiak vie výrazne reprodukovať text.

OSR

Žiak vie plynule čítať vety s čiarkou, správne dýcha,
rozvíja si slovnú zásobu.
Žiak vie čo sú kapitoly, samostatne pracuje s textom
podľa pokynov.
Žiak vie v básni vyhľadať strofu, verš, rým. Tvorí
slová, ktoré sa rýmujú. Báseň prednáša výrazne,
plynulo, vie pracovať s výrazovými prostriedkami.
Žiak vie vysvetliť význam prísloví a porekadiel.

MDV

Svet sĺz je taký
záhadný
Čítanie televízneho
programu
Časopis televízia
Slovenské ľudové
rozprávky
Svetové rozprávky
Moderná autorská
rozprávka
Dramatizácia
rozprávky podľa
voľby uč.
O hudbe
Spevokol
Prázdniny so strýkom
Rafaelom
Zlatá muzika
Ozvena
Zvuky v prísloviach a
porekadlách

Vyberanie programov pre žiakov

P. Dobšinský
H. CH. Andersen
Ľ. Feldek
Nácvik dramatizácie.
Príprava na Andersenovu noc.
Hry so slovami, zvuky hudobných nástrojov.

Strofa, verš, rým.
Príslovie a porekadlo.
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ENV
MUV

OSR

OSR

OSR

Čo si vtáčky štebocú
Bábkové divadlo
Stehlík a slávik

O maliaroch,
obrazoch a
komikse

6

Mama urob iné ticho
Dve sesrty
Ako sa maľuje na
stenu
Ako sa maľuje na
stenu
Múroobrazy

Bábkové divadlo
Nácvik čítania tak, aby sa vety podobali
zvukom.
Výroba plošných bábok.
Bájka

Žiak vie výrazne text, aktívne sa podieľa na
predstavení, vie využiť vedomosti o divadle.
Žiak vie čo je bájka, vie vytvoriť poučenie.

Priama reč v texte.
Vnímanie veci inými zmyslami.

Žiak vie použiť zvýraznenie pri čítaní priamej reči.
Žiak spozná svet nevidiacich, vie ako sa
k nevidiacim správať a pomáhať.

ENV

Práca s textom.
Rozvíjanie fantázie a tvorivosti.
Komiks

Žiak vie samostatne pracovať s textom , podľa
zadaných úloh.
Žiak vie čítať komiks, vnímať obrázky, porozprávať
dej.

ENV

Samostatné čítanie
Diskusia o texte

Žiak ovláda tiché čítanie, po prečítaní vie stručne
reprodukovať text, vie vystihnúť hlavné postavy,
zapísať do čitateľského denníka.
Žiak vie vytvoriť krátky príbeh, vystihnúť podstatu
príbehu, vytvoriť komiks.
Žiak vie pracovať so slovami, podľa významu tvorí
strofu.
Žiak vie charakterizovať bájku, pozná autorov,
reprodukovať niektorú bájku.
Žiak vie čo je povesť, vie nájsť znaky povesti
v texte.
Žiak vie charakterizovať krátke útvary ľudovej
slovesnosti, pozná ich v texte. Žiak číta
s porozumením, správne spodobuje hlásky,
dodržiava intonáciu priamej reči, vie prerozprávať
príbeh vlastnými slovami.

OSR

MDV

OZO

Čitateľ komiksov
Mimočítankové
čítanie

4

Z každého rožka
troška

10

Malý princ
Malý princ komiks
Čítanie komiksov
Tvorenie komiksu
Čo sú hviezdy
Kôň a osol
O korytnickej liečivej
vode

Vnímať komiks, ako spojenie výtvarného
vyjadrenia a literatúry.

Z ľudovej slovesnosti
Povedal mi jeden
chlapec
Ženích zo studne

Krátke útvary ľudovej slovesnosti

Aby porozumenie
medzi ľuďmi bolo
čisté a krásne
Zo života zrkadiel
Prázdninová pieseň

M. Ďuríčková

Rozvíjanie tvorivosti.
Upevňovanie vedomostí
Povesť , znaky povesti.

Žiak dodržiava pri hlasnom čítaní vetný a slovný
prízvuk, pri čítaní využíva výrazové prostriedky,
gradáciu, silu hlasu, intonáciu, aby bol príbeh
pútavý
Žiak ovláda pojmy umeleckej literatúry a vie sa
v nich orientovať.
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OSR
OSR
OSR

RLK

OSR

OSR

Komunikačnoslohová výchova

33

Rozprávanie -úvod,
jadro, záver
Rozprávanie písomné

Reprodukcia
Koncept
Umelecký a vecný
text
Názor, verejná
prezentácia
Diskusia
Bábkové divadlo
Interview
Plagát
Rozprávanie podľa
súboru obrázkov
Beseda

Ústne rozprávanie zážitku
Členenie rozprávania na úvod, jadro a záver.
Jednoduché písomné rozprávanie so svojimi
časťami (úvod, jadro, záver).
Pojem reprodukcia textu, reprodukovať
nejakú udalosť zo svojho života, dodržiavať
časovú postupnosť deja.
Štylizačné cvičenia, reprodukcia umeleckého
textu.
Definícia, realizácia v praxi
Základné rozdiely medzi vecným
a umeleckým textom, najviac používané
slová v umeleckom a vecnom texte,
reprodukcia podľa osnovy.
Pojem názor. Vlastný názor k danej situácii.
Pojem diskusia. Diskutovať na rôzne témy
(aj nereálne – vymyslené).
Pokus o predvádzanie bábkovej hry, rolové
čítanie.
Cielený rozhovor – interview – tvorba
otázok a odpovedí, cvičenie vzájomnej
komunikácie.
Pojem plagát. Všimnúť si udalosť
spoločenského a kultúrneho diania, vytvoriť
o nej plagát. Sústrediť sa na text, všimnúť si
prvky, ktoré musí plagát.
Rozprávanie príbehu podľa súboru obrázkov,
spoločné zostavovanie osnovy.
Beseda o prečítanom texte, spoločné
rozširovanie osnovy.
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Žiak dokáže porozprávať zážitok z prázdnin.
Žiak správne člení rozprávanie, časová postupnosť.
Žiak dokáže napísať jednoduché rozprávanie, ktoré
člení do 3 častí. Využíva jednoduché vety.
Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania, vie ju
konkrétne zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava
časovú postupnosť, stručný popis udalostí,
ukončenie - záver
Žiak dokáže správne usporiadať vety podľa časovej
závislosti a postupnosti, dokáže zreprodukovať
podrobne text rozprávky podľa osnovy
Žiak ovláda definíciu konceptu, vie vytvoriť náčrt
alebo koncept slohového útvaru.
Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie
každý pomenovať správnym pojmom. Pozná
kľúčové slová a následne ich vie použiť
v umeleckom alebo vecnom texte, vie vytvoriť
osnovu, vie postrehnúť vecné chyby v počúvanom
texte.
Žiak vie vyriešiť primeranú situáciu, pozná stratégie
riešenia konfliktu.
Žiak ovláda pojem diskusia, vie diskutovať na
určitú tému. Žiak ovláda rolové čítanie pri
dialogizácii s využitím modulácie hlasu, vie využiť
priamu reč v dramatizácii krátkych textov
Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru – pozná
je cudzí názov - interview. Vie skoncipovať
jednoduché otázky a odpovede, zrealizuje krátke
interview so spolužiakom

OSR
ENV
OŽZ
TP
PZ

OSR

RV
ENV

PZ

Matematika
Názov predmetu

Matematika

Časový rozsah výučby

Ročník

5 h. týždenne; 165h. rok
4 h. týždenne; 132 h. rok
4 h. týždenne 132 h. rok
4 h. týždenne 132 h. rok
prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia

ISCED 1
5
4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových
vedomostí a k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.
Predmet zahŕňa:
 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými
objektmi
 vytváranie presných učebných návykov
 formuje presné myslenie, argumentáciu, rozvíja algoritmické myslenie
 vedomosti matematického a informatického poznania dokomentujúce potrebu
matematiky a informatiky pre spoločnosť

Ciele predmetu







vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu k spoločných európskym hodnotám
(humánne a demokratické hodnoty, ochrana a zveľaďovanie prírody,
starostlivosť o svoje zdravie)
rozvíjať také schopnosti, ktoré pripravia žiakov na samostatné získavanie
poznatkov
presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia
matematickej symboliky, využívanie osvojených pojmov a postupov pri
riešení úloh
pri riešení úloh podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti,
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť,
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti
rozvíjať numerické zručnosti žiakov
rozvíjať orientáciu v rovine a priestore
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budovať vzťah medzi matematikou a realitou, rozvíjať logické a kritické
myslenie
spolu s ostatnými predmetmi sa podieľať na rozvíjaní schopností žiakov,
používať prostriedky IKT

Obsah predmetu


elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými
objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom,
občianskom, pracovnom a pod.)
 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností,
presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
algoritmického myslenia
 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré
tvoria východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť
Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických
okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni
explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:






Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto
príkladov. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100
Prirodzené čísla 20 – 100. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, po desiatich,
utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Čítanie a písanie čísel 20 – 100. Porovnávanie čísel.
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).
III. Geometria
Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka. Bod, priamka úsečka. Rysovanie
priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na priamke. Meranie dĺžky úsečky. Jednotka centimeter (cm),
decimeter (dm), meter (m). Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Počítanie spamäti. Písomné počítanie. Riešenie
úloh na sčítanie a odčítanie.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Riešenie
nepriamo sformulovaných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov,
čísel. Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen,
čísel.
I. Násobenie a delenie v obore násobilky
Dokončenie násobenia a delenia v obore násobilky. Slovné úlohy na násobenie a delenie.
II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
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Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti (desiatok, stoviek a tisícok s desiatkami,
stovkami a tisíckami, s dvoj-, troj- a štvorcifernými číslami), písomne a pomocou kalkulačky.
Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných úloh.
III. Geometria a meranie
Rysovanie štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti, pomenovať ich vrcholy a strany,
dvojice susedných strán. Zväčšovanie a zmenšovanie. Vedieť narysovať trojuholník,
pomenovať jeho vrcholy a strany.
Odmerať veľkosť jeho strán s presnosťou na centimetre, na milimetre. Získať zručnosť
s rysovaním kružnice daným stredom, daným stredom a polomerom. Rozlíšiť kruh
a kružnicu. Stavba telies zo stavebnicových kociek podľa vzoru a poľa obrázka. Premieňanie
jednotiek dĺžky.
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Získanie skúsenosti s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov.
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Počítanie aritmetického
priemeru pre menší počet dát.

Stratégia vyučovania
Na splnenie cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné využívať aktivizujúce
vyučovacie metódy, akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručnosti
žiakov, ich skúsenosti, prostredie, v ktorom žijú. Z motivačných a aktivizujúcich metód je
vhodné využívať rôzne didaktické hry, inovačné metódy ako sú mapy mysle, brainstorming,
zhlukovanie, prácu vo dvojiciach.
Pri opakovaní a precvičovaní učiva je vhodné využívať prácu v skupinách
homogénnych aj heterogénnych. Pri riešení úloh je potrebné dané úlohy gradovať od
jednoduchších k zložitejším vyžadujúcich využitie vyšších myšlienkových operácií.
Aktivita žiaka pri vyučovaní matematiky nemá byť orientovaná len na úsilie
zapamätať si, ale má byť spojená s hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením.
Vyučovanie má do istej miery kopírovať objaviteľský postup. To si vyžaduje, aby sa učivo,
pokiaľ je to možné, predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré majú žiaci riešiť. Pri
riešení problémov sa majú žiaci naučiť používať rôzne pramene informácií.
Na vyučovaní je vhodné využívať aj hry, sudoku, hádanky, rébusy, osemsmerovky,
krížovky.
Formy práce:
výkladové · rozprávanie, objasňovanie, opis
dialogické · rozhovor, beseda, diskusia,
demonštračné · demonštrácia postupu činnosti, ukážky riešenia úloh, zostavenia
plánu,
· ukážky predmetov, javov, zobrazení.
formy samostatnej práce žiakov · samostatné štúdium, diskusia medzi žiakmi
· cvičenie: experimentálne a teoretické,
· písomné a grafické práce / riešenie testu /

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov
nahodnotenie a klasifikáciu schválených MŠ SR. Hodnotenie bude priebežné, použité bude
sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. Na diagnostiku vstupných a výstupných
vedomostí budú využívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované metodickým
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združením 1. a 2.ročníka. V priebehu školského roka sa zrealizujú štvrťročné písomné práce,
ktoré budú tvoriť základ klasifikácie žiaka.

Učebné zdroje
Pri vyučovaní matematiky budú použité učebnice a učebné pomôcky schválené
a odporúčané MŠ SR, prezentované v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na
príslušný školský rok.
Pri vyučovaní budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle
didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky.
Demonštračné pomôcky a didaktická technika /IKT/ budú využívané podľa možností
školy /dataprojektor, PC, interaktívna tabuľa /. Takisto aj materiálno-výučbové prostriedky,
a modely telies, rysovacie pomôcky, stavebnice, kalkulačky, meracia technika, internet,
knižnica.
 Učebné osnovy matematiky pre 1. stupeň ZŠ
 Obsahový a výkonový štandard z matematiky pre 1. stupeň ZŠ
 Príloha k štátnemu vzdelávaciemu programu pre 1. stupeň základnej školy
ISCED Primárne vzdelávanie.
 Učebnice, pracovné zošity (vydané po roku 2004), metodické príručky,
zbierky úloh z matematiky pre 1.– 2.ročník ZŠ
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ročník: prvý
5 hod. týždenne
Obsahový štandard

Predmet: Matematika
Tematický
celok
Prirodzené čísla
0 až 20

Časová Téma
Výkonový štandard
dotácia
Prirodzené čísla 0 – 5. skupina, počet predmetov (prvkov) v skupine, Žiak dokáže:
46
Čísla 6, 0, 7, 8, 9, 10.
Prirodzené čísla do 20.
Počítanie počtu vecí,
..., po jed-nom, po
dvoch, utváranie
skupín vecí, ...o
danom počte.
Porovnávanie čísel.
Čítanie a písanie čísel
0 – 20. Rozklad a
skladanie čísel.
Vzťahy medzi číslami:
veľkosť, susedné čísla.
Riešenie úloh na
porovnávanie (viac,

číslo pár párny a nepárny počet predmetov
viac, menej, rovnako prirodzené čísla 1 – 20 a
0 jednotky, desiatky rozklad čísla na jednotky a
desiatky prvý, druhý, tretí, ..., dvadsiaty číselný
rad pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom
rade: pred, za, hneď pred, hneď za,
predposledný, posledný, nasledujúci,
predchádzajúci vzostupný číselný rad (od
najmenšieho čísla po najväčšie číslo) zostupný
číselný rad (od najväčšieho čísla po najmenšie
číslo) číselná os relačné znaky >,=

65

určiť počet prvkov v skupine (počítaním po jednom,
po dvoch, na prvý pohľad) a vyjadriť ho prirodzeným
číslom, vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s
daným počtom prvkov, porovnať počet prvkov v
dvoch skupinách (počítaním i na prvý pohľad),
napísať a prečítať číslo, rozložiť číslo na jednotky a
desiatky, zložiť číslo z jednotiek a desiatok,
použiť základné i radové číslovky v číselnom obore
do 20, orientovať sa v číselnom rade, vytvoriť
vzostupný a zostupný číselný rad, zobraziť číslo na
číselnej osi, doplniť chýbajúce čísla do vzostupného
aj zostupného číselného radu, vymenovať niekoľko
čísel menších (väčších) ako dané číslo, usporiadať
čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne, porovnať
dve čísla a výsledok porovnania zapísať pomocou
relačných znakov >,,<, =

Prierezové
témy
Environmentálna
výchova
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra

Sčítanie a odčítanie
v číselnom obore do
20
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Sčítanie a odčítanie po
etapách: v obore do 5,
v obore do 10, v obore
do 20 bez prechodu
cez základ 10.
Zameniteľnosť
sčítancov.
Rozklad sčítancov na
súčet dvoch čísel.
Doplnenie
chýbajúceho čísla do
súčtu. Vzťah medzi
sčítaním a odčítaním.
Slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
podľa činnosti, na
základe obrázku,

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním
a odčítaním.
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez
prechodu cez základ 10 predmetnou činnosťou
a na základe textu.
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
Oživenie slovnej úlohy kresbou a
modelovaním. Tvorba číselnej úlohy nazáklade
textu. Výber počtového výkonu na základe
textu. Tvorba matematického textu k
numerickým úlohám.
Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme, aj so
zberom vhodných údajov z reality.
Formovanie zovšeobecňovacej
schopnosti a schopnosti riešenia

ovláda spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania bez prechodu cez základ 10,
-využíva zručnosť sčítania, odčítania,
doplnenia sčítancov v praxi,
-dokáže objasniť jednoduchú
slovnú úlohu kresbou, činnosťou,
voľbou vhodného modelu,
-záznamenáva textovú súvislosť číslami a
počtovými výkonmi.
-kooperuje pri práci v skupine a rieši zadané
úlohy.

Environmentálna
výchova
Dopravná
výchova
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra

Geometriaa meranie

22

Geometrické tvary a
ich triedenie na
základe ich vlastností.
Stavba telies z kociek,
na základe modelu
rovinných útvarov
činnosťou. Orientácia,
určo-vanie olohy;
smerov, zmeny
smerov. Otvorené a
uzavreté krivé čiary,
priame čiary, triedenie
čiar.

rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná
čiara, otvorená a uzavretá čiara, kruh, štvorec,
trojuholník, obdĺžnik kreslenie, rysovanie
priestorové geometrické útvary: kocka, valec,
guľa vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do,
na, pred, za, vedľa, medzi, vpredu, vzadu
pojmy pre porovnávanie: dlhší, kratší, vyšší,
nižší, širší, užší, najdlhší, najkratší, najnižší,
neštandardné jednotky dĺžky (stopa, palec,
dlaň, lakeť, iný predmet – napr. spinka)
bludisko, labyrint symboly na orientáciu v
štvorcovej sieti: ↑ → ↓ ← kreslenie a rysovanie
obrázkov v štvorcovej sieti zhodné zobrazenie
– osová súmernosť (na propedeutickej úrovni)

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy
vie/dokáže: rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú,
otvorenú i uzavretú čiaru, rozlíšiť, pomenovať,
narysovať rovnú čiaru, rozlíšiť, pomenovať,
nakresliť rovinné geometrické útvary, rozlíšiť a
pomenovať priestorové geometrické útvary,
umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové
geometrické útvary podľa pokynov, určiť polohu
geometrických útvarov v priestore, porovnať a
usporiadať (vzostupne, zostupne) predmety podľa
dĺžky (výšky, šírky, ...), odmerať dĺžku (výšku,
šírku, ...) daného predmetu pomocou neštandardných
jednotiek dĺžky, nájsť a vyznačiť cestu v
jednoduchom bludisku, labyrinte, na základe
symbolov ↑ → ↓ ← nakresliť (narysovať) v
štvorcovej sieti obrázok, pomocou symbolov ↑ → ↓
← popísať obrázok v štvorcovej sieti, v štvorcovej
sieti dokresliť (dorysovať) osovo súmerný obrázok.

Dopravná
výchova
Ochrana života a
zdravia
Výtvarná výchova
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra
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Riešenie
aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.

15

Pravdivosť
a nepravdivosť
obrázkových situácií
a mate-matických
výrokov slovne
formulovaných.
Dichotomické
triedenie predmetov
podľa jedného znaku
(modré, nie sú modré).
Stúpajúca (klesajúca)
postupnosť predmetov,
čísel a zisťovanie
pravidelnosti v týchto
postupnostiach
pozorovaním. Zber
a usporiadanie údajov
z domova a z blízkeho
okolia za účelom
riešenia úloh.

predmety, objekty, čísla, ktoré danú vlastnosť
majú a ktoré danú vlastnosť nemajú triedenie
podľa farby, tvaru, veľkosti, materiálu,
dichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú
dve skupiny) podľa dvoch vlastností,
dichotomické triedenie bez určenia vlastnosti,
trichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú
tri skupiny) podľa troch vlastností,
trichotomické triedenie bez určenia vlastnosti
pravda, nepravda pravdivosť, nepravdivosť
veta, tvrdenie kvantifikované výroky: všetky,
nie všetky, všetci, nie všetci, žiaden, každý,
niekto, nikto, nič porovnávanie podľa veľkosti,
dĺžky, výšky, veku, rýchlosti, množstva, počtu
objektov v skupinách a pod. postupnosť
znakov, symbolov, čísel, obrázkov nepriamo
sformulované úlohy tabuľka, riadok, stĺpec,
údaj hodiny (čas)
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Žiak na konci 1. ročníka základnej školy
vie/dokáže: roztriediť predmety, objekty, čísla
podľa toho, či danú vlastnosť majú alebo nemajú,
roztriediť predmety, objekty a čísla podľa jedného
alebo viacerých znakov, určiť vlastnosť, podľa
ktorej boli predmety, objekty, čísla roztriedené,
určiť vlastné kritérium triedenia, rozhodnúť o
pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, sformulovať
pravdivý alebo nepravdivý výrok, vytvoriť negáciu
jednoduchého výroku, rozlíšiť a správne použiť
kvantifikované výroky, porovnať dva objekty podľa
danej vlastnosti, identifikovať jednoduché pravidlo
vytvorenia danej postupnosti, doplniť do
postupnosti niekoľko chýbajúcich znakov, symbolov,
čísel, obrázkov, nájsť niekoľko rôznych spôsobov
usporiadania predmetov, znakov, symbolov, vyriešiť
nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie

Environmentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: MATEMATIKA
Tematický
celok

Časová Téma
dotácia
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie
24
v obore do 20 s
prechodom
cez základ 10

v obore do 20
s prechodom cez 10
Slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
v obore do 20
s prechodom cez 10

Ročník: druhý
4 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard
Žiak vie:

Sčítanie a odčítanie v obore do 20
s prechodom cez základ 10 (aj pomocou
znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako
propedeutika k budúcemu násobeniu
prirodzených čísel)
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Sčítanie, súčet, odčítanie, rozdiel, ...
Riešenie jednoduchých slovných úloh a na
sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10
v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek- porovnávanie rozdielom.
Zloženú slovnú úlohu: (a + b + c). Sčítanec,
súčet, o koľko viac,... Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh. Tvorenie textov k
numerickým príkladom. Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh. Tvorenie textov k
numerickým príkladom.
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Osvojiť si spoje sčítania a odčítania
s prechodom cez základ 10.
Vie spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania s prechodom cez základ 10
v obore do 20.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané
sčítance.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak
je daný súčet a druhý sčítanec.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: zmenšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: porovnávanie rozdielom.
Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá
vedie k zápisu (a + b + c). Riešiť nepriamo
sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ 10 v obore do 20
Samostatne tvoriť k primeranej situácii
(podnetu) príklad (slovnú úlohu) na
sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20

Prierezové
témy
OSOBNOSTNÝ
A
SOCIÁLNY
ROZVOJ
rozvíjanie
osobných
a
sociálnych
spôsobilostí
rozvíjanie
sebareflexie
sebaúcty,
sebadôvery
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra

Vytváranie predstáv
o
prirodzených
číslach
v obore do 100

20

Oboznámenie sa
s celými desiatkami
a číslami do 100
Numerácia a rozklad
čísiel do 100
Rozklad čísiel na
desiatky a jednotky,
určovanie počtu
Porovnávanie čísiel do
100

Prirodzené čísla 20 – 100.
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
Počet predmetov, číselný rad,
dvojciferné číslo, jednotky, desiatky,...
Čítanie a písanie čísel 20 – 100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok
a jednotiek v obore od 20 do 100.
Číselný rad v obore do 100, prvý,
druhý...posledný, pred, za, hneď pred,
hneď za, najväčšie, najmenšie,...
Určovanie počtu,..., po jednom, po dvoch,
desiatich, utváranie skupín vecí, o danom
počte.
Skupiny predmetov, ...
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na
porovnávanie.
Slovné úlohy na porovnávanie.
Číselná os, o koľko menej, o koľko
viac,...

Určiť počet predmetov v danej skupine
a vyjadriť tento počet v obore do 100.
Priradiť príslušný počet predmetov
k danému číslu v obore do 100.
Vie usporiadať čísla od 20 do 100.
Vie čítať a písať čísla v obore do 100, rozložiť
dvojciferné číslo v obore do 100
(od 10 do 99) na desiatky a jednotky.
Zapísať dvojciferné číslo v obore ako
súčet desiatok a jednotiek a graficky to
znázorniť. Porovnať a zapísať čísla v obore do 100
pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou
znázornenia). Vedieť sa orientovať v číselnom rade
v obore do 100
Vie porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel.
Porovnať pomocou znázornenia a zapísať dvojice
dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov
<, >, =. Vedieť určiť správne poradie čísel
a poznať vzťahy medzi číslami v obore
do 100 (prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď za,
atď.).
Riešiť aspoň pomocou ilustračného
obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac,
menej, rovnako) a zapísať pomocou
znakov.

TVORBA
PROJEKTOV A
PREZENTAČNÉ
ZRUČNOSTI
rozvíjať u žiakov
-komunikovať,
argumentovať,
používať
informácie a
pracovať s nimi,
riešiť
problémy, poznať
sám seba a svoje
schopnosti,
spolupracovať
v skupine,
prezentovať
sám seba, ale aj
prácu v skupine,
vytvoriť nejaký
produkt.

Geometria

17

Bod, priamka, úsečka
/rysovanie/
Jednotky dĺžky,
meranie
Telesá, stavby telies

Bod, priamka, úsečka. Rysovanie priamok
a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na
priamke a na danom geometrickom útvare..
Bod, priamka, úsečka, leží, neleží,...
Jednotky dĺžky – cm, dm, m. Meranie dĺžky
úsečky. Porovnávanie úsečiek podľa ich
dĺžky.
Vzdialenosť, dĺžka úsečky, jednotky
dĺžky, cm, dm, m, meter ako pomôcka
na meranie,..Budovanie telies z kociek podľa
vzoru
alebo
podľa
obrázka.
Stavba
jednoduchých telies.

Vie vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare).
Označovať ich veľkým tlačeným písmom
(písmenom A, B, C, atď.)
Narysovať a označovať úsečku
a priamku.
Vie narysovať úsečku danej dĺžky v cm) a označovať
ju, odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na
centimeter. Porovnať úsečky podľa ich dĺžky.
Zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru
alebo podľa obrázka.
Vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek.

OCHRANA
ŽIVOTA
A ZDRAVIA
vedomosti
v sebaochrane a
poskytovaní
pomoci iným
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra
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Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 100

32

Sčítanie a odčítanie
v obore do 100 bez
prechodu cez 10
Sčítanie a odčítanie
s prechodom cez 10
v obore do 100

Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného
čísla bez prechodu a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100. Odčítanie
jednociferného čísla od dvojciferného bez
prechodu cez základ 10 a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.Vlastnosti sčítania
(komutatívnosť, asociatívnosť).

Vie sčítavať spamäti dvojciferné
a jednociferné čísla bez prechodu aj
s prechodom cez 10 v obore do 100.
Vie spamäti odčítať jednociferné číslo
od dvojciferného bez prechodu aj
s prechodom cez základ 10 v obore do
100.Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie
a odčítanie dvojciferných čísel spamäti
(náročnejšie písomne).

DOPRAVNÁ
VÝCHOVA –
VÝCHOVA K
BEZPEČNOSTI
V CESTNEJ
PREMÁVKE
uplatňovať zásady
bezpečného
správania sa v
cestnej premávke

Násobenie a delenie
do 20

21

Slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
v obore do 100
Násobenie a delenie
v obore do 20

Riešenie
aplikačných úloh a
úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie

18

Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných
čísel. Počítanie spamäti a písomne.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška
správnosti.
Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ,
rozdiel, ...
Riešenie jednoduchých, zložených úloh,
ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a –
b – c.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Oboznámenie s princípom násobenia a delenia.
Násobenie
č.2,3k aučivu
príslušné
spoje násobenia.
Názorný úvod
z logiky.
Násobenie
a
delenie
mimo
oboru
20
Výroky a tvrdenia o činnostiach,
obrázkoch
postupným
sčítaním
a
odčítaním.
a posúdenie ich správnosti.
Pravda, nepravda, pravdivosť,
nepravdivosť a negácia výrokov,...
Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti
podľa daného pravidla. Objavenie a
sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti
predmetov, čísel. Triedenie predmetov, vecí,
prvkov podľa jedného spoločného znaku,...
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností usporiadania
dvoch, troch predmetov, farieb, písmen,čísel

Pozná vlastnosti sčítania a vedieť ich
správne použiť pri riešení príkladov
(komutatívnosť, asociatívnosť).
Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh.
Vie riešiť jednoduché a zložené úlohy
vedúce k zápisu a + b + c; a + b - c;
a – b – c; v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Precvičovať násobenie a delenie do 20 s využitím
sčítania a odčítania.
Precvičovať
úloh s využitím
Vie primeraneriešenie
rozlíšiť slovných
istý a nemožný
postupného
sčítania
a
odčítania.
jav (pravdivý, nepravdivý).
Triediť predmety (veci, prvky) podľa
jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru,
veľkosti a pod.).
Vie nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti.
Vie pokračovať vo vytvorenej
Postupnosti, hľadať všetky možnosti usporiadania
dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov).
Vie vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti
zapísať, urobiť zo získaných
a znázornených udalostí jednoduché
závery.

podľa všeobecne
záväzných
právnych
predpisov, a to
ako
chodec, korčuliar,
cyklista, cestujúci
(spolujazdec) a
pod.,
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra
MEDIÁLNA
VÝCHOVA
osvojiť si
stratégie
kompetentného
zaobchádzania s
rôznymi druhmi
médií, kriticky a
selektívne
využívať médiá a
ich produkty
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Matematika
Tematický
celok
Opakovanie a
prehĺbenie učiva
z 2. ročníka
Čísla do 100

Násobenie a
delenie v obore
násobilky
Násobilka a
delilka do 100

Časová Téma
dotácia
Význam cifier
25

Ročník: tretí
4 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

25

Násobenie a delenie
Priestorové útvary

Čísla do 100
Zápis dvojciferných čísel
Význam
cifier a orientácia v číselnom rade.
Porovnávanie čísel
Geometria Čiary a ich meranie
Čísla do 100
Súčet a rozdiel čísel do 100
Riešenie slovných úloh
Písomné sčítanie a odčítanie
Písomné sčítanie a odčítanie
Riešenie slovných úloh
Geometria :Štvorec a obdĺžnik
Násobenie ako viacnásobné sčítanie. Delenie
ako rozdeľovanie na daný počet rovnakých
častí . Násobenie a delenie do 20
Riešenie slovných úloh typu n - krát väčší,
n - krát menší
Násobenie a delenie 5, 4
Obvod štvorca
Rysovanie v štvorcovej sieti
Násobenie a delenie 10
Zavedenie pojmu násobok. Násobenie a
delenie 10, 100, 1000
Násobenie a delenie 8
Geometrické telesá – kváder
Násobenie a delenie 3, 6, 9, 7
Ako delíme na dané diely

10

Poradie počtových
operácií

Kto má v matematike prednosť
Opakovanie násobenia a delenia

Rovinné útvary
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Vie pracovať s číselnou osou,
chápať pojmy: "hneď pred, hneď za."
Chápe rozdiel medzi krivými a rovnými čiarami.
Vie merať pravítkom a metrom. Význam merania v
praktickom živote. Počítanie s dvojcifernými a
jednocifernými číslami, dvojcifernými a
dvojcifernými číslami. Zopakovanie sčítania a
odčítania pod sebou, porovnanie s počítaním vedľa
seba.
Vie rysovť a kresliť. Vie čo je rovnobežnosť,
kolmosť, vrcholy, strany, susedné
strany, uhlopriečky
Vie spoje násobenia a delenia spamäti, súvislosti
medzi zložkami počtových výkonov a výsledkom
pojmy činiteľ a súčin ako sprievodnej informácie.
Vie všetky spoje násobenia delenia 10.
Vie, že násobenie 10-timi znamená pridať číslu 0,
deliť znamená odobrať od čísla 0.
Pozná propedeutika veľkej násobilky,
propedeutika obsahu rovinných geometrických
útvarov
Vie spoje násobenia a delenia 3, 6, 9.
Vie deleníe na časti s daným (rovnakým) počtom.

Vie, že počítame "zľava doprava",
pozná prednosť operácie násobenia a delenia..

Prierezové
témy
VH Priateľské
vzťahy v
kolektíve
EV – V obchode
–slušné
vystupovanie
VMR – Režim
dňa. Potreba
oddychu –spánku
EV – Dôslednosť
v práci. EnV
OSR
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra

Desiatková sústava do Čísla do 1 000
1000
Čísla nad 1 000
Tangram
Sedem snehových úloh o jednej slovnej bitke
Geometria
Trojuholník a štvoruholník
Meranie
Zavedenie pojmu kilometer
premeny jednotiek dĺžky
Sčítanie a odčítanie
Súčet a rozdiel čísel do 10 000 I.
spamäti do 10 000
Ako počítame spamäti
Ako počítame spamäti

Vie písať čísla s viacerými nulami, vytvárať trojice
cifier.
Pomocou skladačky "tangram" vie základné vlastnosti
rovinných útvarov.
Vie riešenie slovných úloh so zápisom.
Vie pojmy: vrcholy, strany, obvod, označiť ich a
zapisovať.
Vie pojmy cm, mm, m. Dĺžka km a jej využitie.
Vie vzájomné premieňanie - cm, mm, m, dm, km.
Vie počítanie jednoduchých príkladov pyramídou
typu:5+3,
50+30, 500+300, 5000+3000.
Vie počítanie jednoduchých príkladov pyramídou
typu:5+3, 50+30, 500+300, 5000+3000.

Osobnostný
a sociálny rozvoj,
rozvoj sebadôvery
Pouč sa z
minulých chýb
Opakovanie je
matkou múdrosti

2

Kružnica a kruh

Ako sčítame a odčítame vedľa seba
Geometria
Kružnica a kruh
Geometria
Kružnica a kruh

Vie počítať kalkulačkou a počítačom
Rozdelenie do troch etáp:
1. pričítavame a odčítavame jednotky
2. pričítavame a odčítavame desiatky
3. pričítavame a odčítavame stovky
Pozná základný rozdiel medzi kružnicou a kruhom
Získa zručnosť v rysovaní s daným stredom a daným
polomerom. Vedieť označiť polomer a priemer.

Rozvíjanie
pamäti,
húževnatosti
a vytrvalosti
Nehanbi sa
požiadať
o pomoc

10

Písomné sčítanie
a odčítanie
Trojuholník

Súčet a rozdiel čísel do 10 000 II.
Sčítanie pod seba
Odčítanie pod seba
Riešenie slovných úloh
Geometria
Rysovanie trojuholníka

Uvedomí si dôležitosť správneho podpisovania čísel.
Uvedomí si dôležitosť správneho podpisovania čísel
Uvedomí si dôležitosť správneho podpisovania čísel
Dodržiavanie postupu pri riešení.
Porovnáva úsečky a ich dĺžky. Vie narysovať
trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany.
.

Sociálny rozvoj,
rešpektuj iných
Nepreceňuj svoje
možnosti
Rešpektuj iných
Regionálna
výchova a ľudová
kultúra

Numerácia
prirodzených
čísel v obore
do 10 000

30

Sčitovanie a
odčitovanie
prirodzených
čísel do 10 000

30

Sčitovanie a
odčitovanie
prirodzených
čísel do 10 000
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VMR – Slušne sa
správať pri
stolovaní.
EV

Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Matematika

Ročník: štvrtý
4hodiny týždenne/132hodín ročne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Opakovanie 3.
ročníka
Násobenie a delenie
v obore násobilky y

Časová Téma
dotácia
Násobenie a delenie
7
v obore do 20

Výkonový štandard

všetky spoje násobenia a delenia v obore do 20. Vie spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
v obore násobilky do 20.
Osvojí si praktické násobenie a delenie na kalkulačke.

Opakovanie 3.
ročníka
Sčítanie a odčítanie
v obore do
10 000

Písomné sčítanie a
algoritmus písomného sčítania a odčítania
odčítanie Sčítanie a
v obore do 10 000, kontrola výpočtov.
odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10
000 spamäti.

Pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania
a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch.
Písomne sčíta a odčítať prirodzené čísla v obore do
10 000.

Opakovanie 3.
ročníka
Geometria
a meranie

Rysovanie štvorca
a obdĺžnika
v štvorcovej sieti

Pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich
charakterizovať. Vie narysovať štvorec (obdĺžnik) v
štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán).

Násobenie a delenie
v obore násobilky

7

Násobenie a delenie
v obore násobilky

Rysovanie štvorca a obdĺžnika danej dĺžky v
mm.
rovinné útvary v štvorcovej sieti.

Propedeutika zlomkov Spoje násobenia a delenia v obore do 100.
(rozdeľovanie na
Určí výsledok násobenia a delenia v obore do
polovice, tretiny..)
100 s použitím kalkulačky.

Vie spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia
v obore násobilky do 100.
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia
v obore násobilky.

Počítanie spamäti.
Kontrola správnosti svojho výpočtu
Automatizácia spojov.

Ovláda algoritmus násobenia.
4. Vie spamäti násobiť a deliť 10 a 100.

Násobenie a delenie
v obore násobilky

7

Násobenie a delenie na Pojmy o koľko viac, menej, koľkokrát viac,
kalkulačke v obore
menej.
násobilky do 100.
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Osvojí si praktické násobenie a delenie na kalkulačke.

Prierezové
témy
Multikultúrna
výchova –
medziľudské
vzťahy v škole
a rodine
Osobnostný
a sociálny
rozvoj –
dôležitosť
vzdelávania
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova a
ľudová kultúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj –
rodinná
výchova,
ľudské práva
Environmentáln
a výchova –
kladný vzťah
k prírode,
Ochrana
zvieratámživota
a
arastlinám
zdravia –
zvyšovanie
telesnej
zdatnosti
športom

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

Komutatívnosť
násobenia
s kombinatorickou
motiváciou.
Súčet a rozdiel dĺžok
úsečiek.
Násobenie a delenie
ako vzájomne opačné
matematické operácie
Súčet a rozdiel dĺžok
úsečiek.

Súvislosť medzi násobením a delením ako
opačnými operáciami.
súčet a rozdiel úsečiek, vedieť ho aj vypočítať

Vie využiť komutatívnosť násobenia.

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

Úlohy s pojmami o koľko viac, menej,
koľkokrát viac, menej.
Správny príklad pri riešení slovných úloh na
násobenie a delenie obore násobilky.

Rieši slovné úlohy na násobenia a delenie.
Vie riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie
podielom.
Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore
násobilky do 100:
- rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých
častí (delenie na)- delenie podľa obsahu

Environmentáln
a výchova –
vytváranie
kladného
vzťahu
k prírode

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

Riešenie slovných
úloh.
Nepriamo
sformulované slovné
úlohy.

Jednoduché aj zložené slovné úlohy, slovné
úlohy na násobenie a delenie, na priamu
úmernosť a nepriamo sformulované úlohy

Rieši zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a+a.b,
a+a:b, a.b+c, a.b+c.d.
Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
v obore násobilky do 100 typu:
- určiť súčet rovnakých sčítancov
- zväčšiť dané číslo niekoľkokrát
Rieši nepriamo sformulované slovné úlohy.

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

Tvorenie textov
k numerickým
príkladom.
Slovné úlohy na
priamu úmernosť,
propedeutika
Obvod štvorca

Zápis k slovným úlohám, vytvoriť slovnú úlohu Vytvorí slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie
k príkladu a urobiť kontrolu správnosti postupu a delenie v obore násobilky do 100.
a výpočtu.
Rieši slovné úlohy na priamu úmernosť .

Osobnostný
a sociálny
rozvoj – poznaj
svoje práva
a povinnosti,
Regionálna
výchova a
ľudová kultúra
Ochrana života
a zdravia –
zvyšovanie
telesnej
zdatnosti
športom
Multikultúrna

Geometria
a meranie
Násobenie
a delenie v obore
násobilky
Geometria
a meranie
Násobenie
a delenie v obore
násobilky

Geometria
a meranie

6

13

8

(obdĺžnika) – súčet
veľkosti strán
Obvod trojuholníka –
len ako súčet veľkosti
strán, propedeutika)

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Chápe súvislosť medzi násobením a delením, násobenie – dôležitosť
a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie.
vzdelávania
Vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Regionálna
výchova a
kultúra
Úlohy s pojmami o koľko viac, menej,
Chápe súvislosť medzi násobením a delením, násobenie ľudová
Environmentáln
koľkokrát viac, menej.
a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie.
a výchova –
Súčet a rozdiel úsečiek, vedieť ho aj vypočítať. Vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
kladný vzťah
k prírode,
zvieratám

Obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka ako
súčtov ich strán.
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Vypočíta a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika)
ako súčet dĺžok strán.

výchova –
medziľudské
vzťahy v škole
a rodine

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

8

Tvorenie slovnej úlohy
k danému príkladu na
násobenie a delenie
v obore násobilky do
100
Násobenie a delenie v
obore do 10 000,
celými desiatkami
Veľká násobilka a
delilka

Geometria
a meranie

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

4

10

Obvod trojuholníka –
len ako súčet veľkosti
strán,
Rysovanie
trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú
dané dĺžky strán),
pomenovanie
jeho
Veľká násobilka
a
vrcholov
a
strán.
delilka.
Delenie so zvyškom
Delenie so zvyškom
Písomné násobenie
jednociferným

Geometria
a meranie

5

Meranie dĺžok strán
trojuholníka s
presnosťou na
centimetre, na
milimetre

Správny príklad pri riešení slovných úloh na
násobenie a delenie v obore násobilky.
Zostavovať zápis k slovným úlohám, vytvoriť
slovnú úlohu k príkladu a urobiť kontrolu
správnosti postupu a výpočtu.

Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa.
Vytvorí slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie
a delenie v obore násobilky do 100

Osobnostný
a sociálny
rozvoj –
rodinná
výchova,
ľudské práva
Násobenie a delenie 100, 1 000.
Vie násobiť a deliť jednoduché príklady spamäti v obore Dopravná
Algoritmus výpočtu veľkej násobilky a delilky. do 10 000. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia výchova –
a delenia. Osvojí si algoritmus veľkej násobilky a
bezpečnosť na
delilky. Vie násobiť a deliť spamäti v obore do 100
cestách –
mimo obor násobilky.
chodec
Obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka ako
súčet veľkosti ich strán.

Vypočíta a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika)
ako súčet dĺžok strán.
Narysuje ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho
vrcholy a strany
Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán)

Algoritmus výpočtu veľkej násobilky a delilky. Osvojí si algoritmus veľkej násobilky a delilky.
Algoritmus delenia so zvyškom a kontrola
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia.
správnosti.
Vie deliť so zvyškom v obore do 100.
Algoritmus delenia so zvyškom a kontrola
správnosti.
Písomné násobenie jednociferným činiteľom.

Vie deliť so zvyškom v obore do 100.Osvojiť si
algoritmus písomného násobenia jednociferným
činiteľom. Pozná algoritmus písomného násobenia
jednociferným vedieť ho pohotovo používať.

Rysovanie ľubovoľného trojuholníka pomocou Odmeria veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s
kružidla, aj ak má dané veľkosti strán. Strany
presnosťou na cm (na mm).
trojuholníka a vrcholy.
Porovná strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky.
Dĺžky strán s presnosťou na mm.
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Environmentáln
a výchova –
kladný vzťah k
prírode,
zvieratám a
rastlinám
Ochrana života
a zdravia –
zvyšovanie
telesnej
zdatnosti
športom
Mediálna
výchova –
negatívne
mediálne
vplyvyt
Ochrana života
a zdravia –
chrániť svoje
zdravie

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

8

Geometria
a meranie

4

Násobenie
a delenie v obore
násobilky

6

Násobenie
a delenie v obore
násobilky 1h
Sčítanie a odčítanie
v obore
do 10 000
Riešenie
aplikačných úloh a
úloh
rozvíjajúcich
myslenie
Geometria
a meranie

4

2

Písomné násobenie
jednociferným
Písomné násobenie
dvojciferným
činiteľom
Písomné násobenie
dvojciferným
činiteľom.
Písomné násobenie
trojciferným
Rysovanie
činiteľom. ľubovoľnej
kružnice a kruhu

Algoritmus násobenia jednociferným
a dvojciferným činiteľom.

Písomné násobenie
trojciferným
činiteľom.

Algoritmus násobenia trojciferným činiteľom.

Písomné násobenie
trojciferným
činiteľom.
KP (pís. násobenie)
Písomné sčítanie a
odčítanie prirodzených
čísel do 10 000 s
využitím kalkulačky.
Výpočet aritmetického
priemeru pre menší
počet dát
(propedeutika).

Algoritmus násobenia trojciferným činiteľom.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000, písomne, jednoduché príklady
spamäti. počítať príklady aj pomocou
kalkulačky.

Osvojí si algoritmus písomného násobenia
jednociferným činiteľom. Pozná algoritmus písomného
násobenia jednociferným vedieť ho pohotovo používať.
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia.

Algoritmus násobenia dvojciferným činiteľom. Vie algoritmus písomného násobenia dvoj a
Algoritmus násobenia trojciferným činiteľom. trojciferným činiteľom. Pozná algoritmus písomného
násobenia jedno a dvojciferným činiteľom vedieť ho
pohotovo používať.
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia.
Rozdiel medzi kruhom a kružnicou. Rysovať
Pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou.
kruh a kružnicu s ľubovoľným polomerom
Vie narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným
a s daným polomerom.
stredom.
Narysuje ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a
polomerom. Vedieť vyznačiť polomer kružnice.

Aritmetický priemer pre menší počet údajov.

Premieňanie jednotiek Premieňame jednotky dĺžky aj zmiešané.
dĺžky.
Premieňame mm, cm, dm, m, km.
Premieňanie
zmiešaných jednotiek
dĺžky.
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Environmentáln
a výchova –
vytváranie
kladného
vzťahu k
Osobnostný
a
prírode
sociálny rozvoj
– dôležitosť
vzdelávania

Mediálna
výchova –
negatívne
mediálne
vplyvy –
bezpečný
Osvojí si algoritmus písomného násobenia trojciferným Ochrana života
internet
činiteľom. Pozná algoritmus písomného násobenia
a zdravia –
trojciferným činiteľom vedieť ho pohotovo používať.
chrániť svoje
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia.
zdravie
uvedomelým
správaním
Osvojí si algoritmus písomného násobenia trojciferným Dopravná
činiteľom. Pozná algoritmus písomného násobenia
výchova –
trojciferným činiteľom vedieť ho pohotovo používať.
bezpečnosť na
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia.
cestách –
Pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania a
chodec
vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch.
Regionálna
výchova a
ľudová kultúra
Číta a nakreslí stĺpcový diagram zo získaných údajov.
Ochrana života
Vypočíta aritmetický priemer pre menší počet
a zdravia –
primeraných dát.
zvyšovanie
telesnej
zdatnosti
VIE premieňať jednotky dĺžky.
Mediálna
športom
VIE premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 výchova –
cm na mm/
negatívne
mediálne
vplyvy –
bezpečný
internet

Sčítanie a odčítanie
v obore
do 10 000

5

Sčítanie a odčítanie
ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so
zaokrúhľovanými
číslami
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s
kombinatorickou
motiváciou

Sčítanie a odčítanie ako opačné operácie pri
robení skúšky svojich výpočtov.
Počítane so zaokrúhľovanými číslami –
sčítavanie a odčítavanie.

Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do
10 000 v jednoduchých prípadoch.
Sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla
spamäti.

Riešenie
aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich
Špecifické
matematické
myslenie

4

Nepriamo sformulované úlohy. Slovné úlohy
zamerané na kombinatoriku.

Chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie
a odčítanie ako vzájomné opačné matematické operácie

Geometria
a meranie

4

Stavba telies z kociek
podľa vzoru a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov
stavieb z kociek.

Stavba z kociek podľa plánu .

Vytvára(budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa
vzoru a podľa obrázka.
Vytvára a opísuje vlastné jednoduché telesá z kociek.
Nakresliť plán stavby z kociek

Sčítanie a odčítanie
v obore
do 10 000

8

Riešenie slovných
úloh.
Riešenie
jednoduchých
nerovníc.

Riešenie slovných úloh.
Riešenie jednoduchých nerovníc..

Vie urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v
obore do 10 000.
Rieši všetky typy jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Samostatne zapísuje postup riešenia slovnej úlohy.
Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe.

Riešenie všetkých
typov jednoduchých a
zložených slovných
úloh v číselnom obore
do 10 000.

Žiak vie riešiť všetky typy slovných úloh, aj
zložené slovné úlohy v obore
do 10 000.

Riešenie slovných
úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel.

Riešenie slovných úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel

Rieši jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
1. Určuje súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
Rieši jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určuje jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý
sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3.
Porovnávanie
rozdielom. primerané reálne situácie za
Matematizuje
a znázorňuje
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pomoci zaokrúhľovania.

Environmentáln
a výchova –
kladný vzťah k
prírode,
zvieratám a
rastlinám
Dopravná
výchova –
bezpečnosť na
cestách –
chodec
Environmentáln
a výchova –
vytváranie
kladného
vzťahu k
prírode
Tvorba
projektov –
spolupráca
žiakov,
skupinová práca
Mediálna
výchova –
negatívne
mediálne
vplyvy –
bezpečný
internet
Ochrana života
a zdravia –
zvyšovanie
telesnej
zdatnosti
športom

Riešenie
aplikačných úloh a
úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Sčítanie a odčítanie
v obore
do 10 000 1h

4

Propedeutika
pravdivých a
nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov
získaných žiakmi.

Propedeutika pravdivých a nepravdivých
výrokov.
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov
získaných žiakmi

Vie primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
výrokov.
Vie vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie.
Vie zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku.
Číta a vytvára stĺpcový diagram zo získaných údajov.

4

Numerácia čísel v obore do 1 000 000.
Písanie a čítanie čísel v obore do 1 000 000.
Porovnávanie čísel v obore do 1 000 000.
KP (numer. do

Vie zapísať, prečítať porovnávať čísla v obore do
milióna.

Opakovanie

4

Numerácia čísel
v obore do 1 000 000.
Písanie a čítanie čísel
v obore do 1 000 000.
Porovnávanie čísel
v obore do 1 000 000.
KP (numer. do
milióna)
Násobenie a delenie

Násobenie a delenie v obore násobilky
Písomné násobenie
Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
Rysovanie kružnice a trojuholníka

Vie vypočítať všetky typy príkladov na násobenie
a delenie, ovládať algoritmus písomného násobenia.
Vie sčítavať a odčítavať čísla do 10 000 písomne,
jednoduché typy spamäti.

v obore násobilky
Písomné násobenie
Sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000
Rysovanie kružnice
a trojuholníka
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Mediálna
výchova –
negatívne
mediálne
vplyvy –
bezpečný
internet
Environmentáln
a výchova –
vytváranie
kladného
vzťahu k
prírode
Environmentáln
a výchova –
kladný vzťah k
prírode,
zvieratám
a rastl. Tvorba
projektov.

Anglický jazyk
Názov predmetu

Anglický jazyk

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.rok
3 h.týždenne; 99 h.rok
3 h.týždenne; 99 h.rok

Ročník

druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
V čase rozvoja počítačovej techniky je komunikácia medzi ľuďmi na celom svete
veľmi rozšírená, a preto je vyučovanie cudzích jazykov neodmysliteľnou súčasťou školského
života. Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka
 má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa
 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr
 odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie
 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu
 uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom skorého začiatku vyučovania anglického jazyka je:
 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
 sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku
 umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom
 byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho
emocionálne,
 kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti
 umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie

Kľúčové kompetencie žiakov
Štandard kompetencií, ktoré žiak získa:
 vie pomenovať predmety, osoby, zvieratá, farby a počítať v anglickom jazyku
 povedať jednoduchú básničku, riekanku s pohybom, zaspievať pieseň
v anglickom jazyku
 porozumieť jednoduchým pokynom
 počúvať a porozumieť krátkym jednoduchým textom
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na základe osvojenia základnej slovnej zásoby využívať jednoduché lexikálne
štruktúry
jednoduchou kresbou vyjadriť osvojenú slovnú zásobu

Stratégia vyučovania
Správne zvolenými metódami sa:
 má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu
 má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť
 majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými
zmyslami
 má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne
sa
Najdôležitejšou a najčastejšou metódou, využívanou na výučbu anglického jazyka,
bude hra.
Ďalšie metódy a formy práce, ktoré sa budú používať pri vyučovaní :
Metódy:
 - slovné: vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor
 - názorné: demonštrácia, pozorovanie, manipulácia
 - praktické: praktické činnosti, samostatná práca
Formy práce: kolektívna práca, skupinová práca, práca vo dvojiciach, individuálna
práca

Učebné zdroje
Na podporu vyučovania anglického jazyka používame tieto učebné zdroje:
 učebnice: English Adventure Starter B, I.
 pracovné listy, pexeso, kvarteto
 obrázkový materiál
 edukačné CD, IK technológie

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
V skorom vyučovaní anglického jazyka sa má sledovať a zisťovať prírastok vedomostí.
Hodnotením sa majú zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne
správanie a rečové zručnosti. Hodnotenie :
 má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom
pokroku správnymiformami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa
 má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu
spolužiakov (rozvoj sociálneho správania).
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ročník: druhý
1hodina týždenne/33 hodín ročne

Predmet: Anglický jazyk

Tem. celok
Ahoj

Časová
Obsahový štandard a téma
dotácia
Audio – orálny kurz
2

Výkonový štandard

- zoznámenie sa s bábkou Káčera Donalda
- pozdravenie sa pri stretnutí a lúčení
- zoznámenie sa s pesničkou na uvítanie rozlúčenie
- nácvik rituálu na uvítanie a lúčenie sa na konci
hodiny (rytmický pohyb
v kruhu, kývanie...)
Slovná zásoba
Pozdravy Hello
Predstavenie sa I am...
Farby: modrá, zelená, oranžová, fialová, ružová, červená, žltá
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky: Čo je to?,
Akej je to farby?
Reakcia na pokyn:
Postav sa!, Sadni si!
Objekty v triede: pero, ceruzka, guma, kniha

Moja tvár

3

Slovná zásoba
Časti tváre: nos, ústa, oči, uši, tvár, vlasy
Čísla 1-5
Šťastný/smutný
Áno/nie
Otvor/zatvor Veľký/malý
Počúvanie
Nahrávka
Rozpoznanie častí tváre na obrázku

vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
(pieseň na uvítanie a
na rozlúčku)
- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s týmito piesňami

Dopravná výchova
Environmentálna
výchova

- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou):
Vstaň!, Sadni si!, Ukáž...!,
Čo je to?, Akej je to
farby?
- spája súvisiace obrázky

Environmentálna
výchova

vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
(pieseň na uvítanie a
na rozlúčku)
- pracuje s obrázkovým materiálom
- zvládne pohybovú aktivitu spojenú
s týmito piesňami
- ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu
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Prierezové témy

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Dopravná výchova

Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky: Čo chýba?,
Si šťastný?, Si smutný?
Spievanie piesne spojené počas nahrávky s pohybom
Reakcia na pokyn: Dotkni sa!, Pozri na...!
Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa obrázka
- nahrávka - úloha rolí
Práca s obrázkom v knihe

Halloween

Zvieratá

1

3

Slovná zásoba
Symboly Halloweenu
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie symbolov na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie podľa pokynov
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky
Spievanie piesne spojené počas nahrávky s pohybom
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn: Dotkni sa...! , Pozri na ...! , Nájdi ...!
Tvorba tekvice / lampiónu / masky
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby
Zvieratá: slon, žirafa, lev, zebra, vták, hroch, nosorožec
Farby: čierna, modrá, hnedá oranžová, biela, žltá
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie zvierat na obrázku
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/

- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu
v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky

Osobnostný
rozvoj

a sociálny

- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
reprodukuje počuté
- spája súvisiace obrázky

Environmentálna
výchova

- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky

Multikultúrna výchova

- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu
v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky

Dopravná výchova

vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky (pieseň na
uvítanie a na rozlúčku)
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova

Osobnostný
rozvoj

a sociálny

Multikultúrna výchova

Spievanie piesne spojené počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie podľa pokynov, nalepovanie
nálepiek
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky: Čo vidíš?, Si šťastný?, Si smutný?
Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri na ...!, Nájdi!

Opakovanie 1-2

Vianoce

1

1

Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa obrázka
- nahrávka
- úloha rolí
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie podľa pokynov Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky
Spievanie piesne spojené počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyny učiteľa
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky
Spievanie piesne spojené počas nahrávky s pohybom
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyny učiteľa
Slovná zásoba
Symboly Vianoc
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie symbolov na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie podľa pokynov
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky
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- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s týmito piesňami
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu
v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky
vie sa pozdraviť a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky (pieseň na
uvítanie a na rozlúčku)
- zvládne pohybovú aktivitu spojenú
s týmito piesňami
- ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým materiálom
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky
ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým materiálomreprodukuje počuté
- zvládne úlohu
v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky

Osobnostný
rozvoj

a sociálny

Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
Environmentálna
výchova

Multikultúrna výchova

Dopravná výchova

Multikultúrna výchova

Moje hračky

Jedlo

3

3

Spievanie vianočnej piesne spojené počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním / spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn: Dotkni sa ...! , Pozri na ...! , Nájdi ...!
Vianočná oslava - hry
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby
Hračky: loďka, šarkan, vláčik, lopta, bábika, autíčko, vesmírna
loď
Čísla 1-15 Geometrické tvary
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie hračiek na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie podľa pokynov, nalepovanie
nálepiek
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky: Aké je to číslo?, Koľko ...?
Spievanie piesne spojené počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn: Nájdi niečo červené...!
Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa obrázka
- nahrávka
- úloha rolí
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby
Jedlo: chlieb, pizza, špagety, voda, mlieko ...

Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie jedál na obrázku
Spievanie piesne spojené počas nahrávky
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri na...!, Nájdi
Spievanie piesne spojené počas nahrávky

s pohybom

/

s pohybom

/
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- vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu

Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

- pracuje s obrázkovým
materiálom

Environmentálna
výchova

Vie odpovedať na učiteľove otázky
k danej slovnej zásobe
- zvládne úlohu v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky

Multikultúrna výchova

- zvládne úlohu v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky

Environmentálna
výchova

- vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
- ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu
- pracuje s obrázkovým materiálom
(pieseň na uvítanie a
na rozlúčku)
- zvládne pohybovú aktivitu

Multikultúrna výchova

- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
reprodukuje počuté

Environmentálna
výchova

Osobnostný
rozvoj

a sociálny

Dopravná výchova

Multikultúrna výchova

Osobnostný

a sociálny

ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri na...!, Nájdi
Rozprávanie
Odpovede Mám/nemám rád... na učiteľove otázky: Máš rád...?
Majú oni radi...?
Fráza: Moje obľúbené jedlo je...
Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa obrázka
- nahrávka - úloha rolí
Opakovanie 3-4

1

Opakovanie prebratej slovnej zásoby, tvary, farby a čísla 1-15.

Opakovanie hračky, zvieratá a jedlo.Rozprávanie, odpovede na
uč. otázky, skupinová práca s obr.kartami,

Moje telo

3

Slovná zásoba,identif. časti tela, zopakov.big, small, body,
feet,hands,
head.Pohybová
hra,
práca
s bábkou,nácvik
riekanky,tvorba plagátu- moje telo.
Písomná forma slovnej zásoby Telo.Slová arms, feet, hands,
head, legs.Kreslenie jednotl. častí tela,Priradenie slovn.kariet
k obrázkom.Hra vo dvojiciach, opis robota.PZ spočítať časti tela
príšerky.

rozvoj
Vie odpovedať na učiteľove otázky
k danej slovnej zásobe

Dopravná výchova

- zvládne úlohu
v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky

Multikultúrna výchova

-ovláda prebranú slovnú zásobu,
-vie priradiť číslo k danému počtu prvkov
-pracuje
v skupine
s obrázkovým
materiálom
-ovláda opak.slovnú zásobu,
-spája obrázok so slovami,
-tvorí jedn.otázky
--reprodukuje novú slovnú zásobu,
-pozná časti svojho tela,
-reaguje na pokyny učiteľa,
-zvládne pohybovú aktivitu
-osvojí si písomnú podobu slov,
-vie správne priradit slovnú kartu k časti
tela,
-pracuje podľa nahrávky-pokynov,

Multikultúrna výchova

Enviromentálna výchova
Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana
života
a zdravia.
Enviromentálna
Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana života a zdravia

Slovná zásoba, upevnenie už prebratej slovn. zásoby.Počúvanie
a identif. správneho obrázku.Nové učivo- fingers, toes.Práca podľa
nahrávky.Dokončenie obrázku samolepkami.Hádanky.

-vie pomenovať časti tela,
-reaguje na pokyny učiteľa,
-pracuje so slovnými kartami a priraďuje k
obrázkom

Slovná zásoba,práca s obrázkovými kartami.Spievanie piesne,
spájanie s pohybom.Kreslenie.Spájanie časti tela s obrázkom.PZ
návrh na vlastný zázračný koberec.
Slovná zásoba- opakovanie časti tela, čísla 1-15.Príbeh,
odpovede na jedn, otázky.Reprodukcia príbehu v skupinách.
Výroba vlastného Genia.PZ výroba vlastných obr. kariet.

-ovláda slovnú zásobu,
-spieva a spev spája s pohybom,
-tvorí vlastný návrh
-ovláda slovnú zásobu,
-reprodukuje počutý príbeh,
-pracuje v skupine.
-tvorí vlastné obr.karty

Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana života a zdravia
Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana života a zdravia

Slovná zásoba, I have got…
Počúvanie náhrávky a odpovede na otázky. Kreslenie vlastného
džina.Práca vo dvojiciach-nájdi a ukáž.

-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje podľa pokynov,
-kreslí vlastného džina,

Enviromentálna výchova
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Veľká noc

3

Identifikácia predmetov spojených s Veľkou nocou. Spievanie
piesne.Práca s obr. kartami. Slová-chick, flower, lamb.
Výroba veľkonočnej pohľadnice. Pieseň.

Môj dom

3

Slovná zásoba- house, door, window, garden, table, chair.
Prezentácia-nové
slová.Riekanka
o veciach,práca
podľa
nahrávky.Pantomíma. PZ časti domu.
Slovná zásoba- izby v dome.Práca so slovnými kartami, Práca
podľa nahrávky. PZ hra súslednosti.
Slovná
zásobanábytok,hľadanie
predmetov
podľa
pokynov,práca so samolepkami, priraďovanie nábytku do spr.
izieb podľa nahrávky.
Spievanie piesne,spájanie slov a obrázkov izieb.Práca vo
dvojiciach , vlastné obr.karty. Odpovede na uč. otázky.
Opakovanie slovnej zásoby.
Príbeh.Skupinová práca- dramatizácia príbehu. Hrá – nájdi
stoličku.PZ správne zoradit obrázky príbehu.
Počúvanie britsk. detí.Práca podľa
a rozprávanie.PZ Môj ideálny dom.

Opakovanie 5-6

Moje šaty

1

2

nahrávky.

Kreslenie

Upevnenie slovnej zásoby,- časti tela a tváre, farby.Práca so slov.
kartami .Kreslenie.Pexeso.
Upevnenie slovnej zásoby- izby. Kreslenie- vlastný návrh domu.
Hra vo dvojiciach- pomenuj izbu,Vymysli bábkový príbeh.
Slovná zásoba- hat, shoes, trousers, T- shirt.Riekanka. Práca
podľa pokynov nahrávky.PZ pohybová hra- obliekanie vecí.
Oblečenie, ktoré majú deti na sebe- identif. Písomná forma slov
olečenia- dress, skirt, hat, shoes, trousers, T- shirt. Práca podľa
pokynov. Práca s obr. a slovnými kartami.PZ ,
Slovná zásoba- coat, sweater.Kreslenie podľa pokynov, odpovede
na otázky. Práca vo dvojiciach.
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-pozná predmety spojené s Veľkou
nocou, vie pomenovať,
-Spieva pieseň
-tvorí vlastnú pohľadnicu,
-napíše veľkon, pozdrav
-pracuje podľa pokynov nahrávky,
-vie priradiť nové slová k obrázku,
-napodonňuje činnosti z piesne
-spája predmety so správnou izbou,
-osvojí si písomnú formu slov izieb
domu,
-ovláda slovnú zásobu,
-priraďuje predmety do izieb,
-tvorí vlastný nábytok
-spieva počas nahrávky,
-pracuje podľa pokynov,
-pracuje vo dvojici na úlohe
-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje v skupine,
-dramatizuje príbeh,
-zoradí obrázky podľa poradia
-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje podľa nahrávky,
-tvorí vlastný návrh domu

Enviromentálna výchova

-reprodukuje počuté,
-zvláda úlohu,
-tvorí telo- A4
-reprodukuje počuté,
-tvorí príbeh
-ovláda slovnú zásobu,
-pozná olečenie,
- priradí správne obr, karty.
-osvojí si písomnú formu slov,
-pracuje s obr. a slovnými kartami podľa
pokynov

Multikultúrna výchova

-spája postavičky s olečením,
-identifikuje podľa nahrávky,
-reprodukuje

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia
Enviromentálna výchova
Dopravná výchova.
Osobnostný
a soc.
Rozvoj.
Ochrana života a zdravia

Osobnostný
Rozvoj
Osobnostný
Rozvoj

a soc.
a soc.

Ochrana života a zdravia

Moja oslava

2

Slovná zásoba- oblečenie.Spievanie.Práca podľa pokynov
nahrávky. Čítaj a zahraj- hra vo dvojici. Nalepovanie samolepiek.
PZ- dokreslenie oblečenia.

-reprodukuje,
-pozná olečenie,
-pracuje podľa nahrávky,
-lepí, dokresľuje.

Multikultúrna výchova

Slovná zásoba- oblečenie, farby. Sledovanie príbehu. Počúvanie,
práca podľa pokynov. Hra Oblečenie. PZ strihanie obrázkov,
určovanie poradia.
Počúvanie brits. detí. Kreslenie a rozprávanie.PZ skladačka.

-reprodukuje,
-ovláda slovnú zásobu,
-tvorí príbeh
-reprodukuje,-komentuje kreslenie

Ochrana života a zdravia

Slovná zásoba-duck, mouse.Riekanka. Nahrávka- práca podľa
pokynov.Hra- Zvieracie zvuky. PZ jedlo pre zvieratká.

-ovláda slovnú zásobu,
-osvojí si riekanku,
-napodobňuje zvuky zvierat
-reprodukuje,
-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje podľa pokynov

Multikultúrna výchova

-reprodukuje,
-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje podľa pokynov
-ovláda slovnú zásobu,
-spieva,
-pracuje so slovnými kartami.
-ovláda slovnú zásobu,
-tvorí vlastný príbeh,
-pracuje s obrázkami,
-reprodukuje,
-ovláda slovnú zásobu,
-kreslí a rozpráva,
-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje podľa diktovania

Enviromentálna výchova
Dopravná výchova

-ovláda slovnú zásobu,
-pracuje v skupine,

Enviromentálna výchova

Opakovanie slovnej zásoby- zvieratá. Písomná forma slov cat,
dog, bird, horse, rabbit, mouse, duck.Práca podľa nahrávky.
Slovné karty.Hra -Šepkanie. PZ Tajnička.
Opakovanie slovnej zásoby Zvieratá, oblečenie a hračky.
Hľadanie detailov na obrázku. Počúvanie. Obrázkový diktát.
Opakovanie- jedlo, oblečenie, hračky.Pamäťová hra.Spievanie,
čítanie a spájanie slov s obrázkom.Slovné karty- znázorniť zviera.
Opakovanie slovnej zásoby- cake, kitchen, sandwiches. Príprava
vlast. príbehu. Nahrávka- práca podľa pokynov. Hra Na jedlo. PZ
Strihanie a zoradenie obrázkov.
Počúvanie britsk. detí. Opakovanie- zvieratá. Nahrávka.Kreslenie
a rozprávanie. Samohodnotenie.PZ hľadanie správnych slov.
Opakovanie 7-8

1

Upevňovanie farieb a oblečenia.Vystrihovanie časti oblečenia
a obliekanie bábiky.Hra Bingo.Obrázkové karty. Obrázkový
diktát.
Upevňovanie slovnej zásoby 1-8.Slovné karty. Skupinová hra na
hláskovanie.Triedna slávnosť udeľovanie cien.
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Osobnostný
rozvoj

Osobnostný
rozvoj

a soc.

a soc.

Enviromentálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný
rozvoj

a soc.

Dopravná výchova
Multikultúrna výchova

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Anglický jazyk
Časová Tématický Téma
dotácia celok
Ahoj!
Slovná zásoba.
7

Hračky

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Slovná zásoba,pozdravy, predstavenie sa.

Vie sa pozdraviť a nadviazať kontakt.

Gramatika.

Množné číslo podstatných mien.

Čítanie.

Môj obľúbený predmet....

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Vie sa pýtať na veci, odpovedať.

Počúvanie.

Nahrávka.Práca s obrázkom v
knihe.Rozpoznanie častí tela na obrázku.
Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov.

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Vie sa pýtať na farbu a počet.

Rozprávanie.

Môj obľubený.... Môj najlepší...Povedanie
svojho veku. Pozri! Pomoc!Spievanie piesne.

Reprodukuje počuté.Pracuje s obrázkovým
materiálom.

Príbeh.

Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby, nová
slovná zásoba.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu podľa
obrázka a nahrávky.
Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Čítanie.

Môj obľúbený predmet....

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.

Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Počúvanie.

Nahrávka.Práca s obrázkom v
knihe.Rozpoznanie hračiek na obrázku.
Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov.

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Spája súvisiace obrázky.

Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia

Kreslenie.

9

Ročník: tretí
3hod. Týždenne
Obsahový štandard

Slovná zásoba.

Kreslenie.
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Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj

8

Príšerky

Rozprávanie.

Moja obľúbená hračka.Aký je tvoj
obľúbený...?Kde je to? Tu je to.
Pozri!Pomoc! Spievanie.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Príbeh.
Pracovné listy.

Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Vypracovanie zadania.

Projekt.

Tvorba projektu o hračkách.

Číta krátku súvislú vetu s porozumením. Vie
samostatne pracovať.
Rozpozná hračky na obrázku, vie ich
pomenovať v angl.jazyku.
Aktívne pracuje na projekte, vyhľadáva
obrázky, tvorí.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.

Opakovanie.Test.

Upevnenie už prebratej slovnej zásoby.Test.

Zvládne úlohy v teste.Samostatne pracuje.

Slovná zásoba.

Slovná zásoba. Upevnenie už prebratej
slovnej zásoby.
Obrázkový príbeh. Mýtické príšery.

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Reaguje na pokyny učiteľa, ovláda slovnú
zásobu.
Spája súvisiace obrázky,pracuje podľa
pokynov.
Vie sa pýtať aj odpovedať. Pracuje s
obrázkami.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova

Čítanie.
Počúvanie.
Kreslenie.
Rozprávanie.

Pracovné listy.

Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Vypracovanie zadania.

Projekt.

Tvorba projektu - príšerka.

Symboly Halloweenu.

Slovná zásoba.Nahrávka.

Príbeh.

2

Halloween

Nahrávka. Práca s obrázkovým príbehom v
knihe.
Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov,
tvorba masky.
Koľko? Správne/nesprávne. Opis
príšerky.Spievanie piesne spojené s pohybom
počas nahrávky.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.
Číta krátku súvislú vetu s porozumením. Vie
samostatne pracovať.
Aktívne pracuje na projekte, vyhľadáva
obrázky, tvorí.
Vie pomenovať tento sviatok po anglicky.
Pozná tradíciu tohto sviatku.Ovláda
preberanú slovnú zásobu
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Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.
Multikultúrna
výchova

2

Pieseň.PZ.

Kreslenie, spájanie, opis nekresleného
obrázku.

Vie pomenovať niektoré predmety, ktoré
súvisia s týmto sviatkom.Pracuje s
obrázkami.

Multikultúrna
výchova

Opakovanie.

Stolná hra, odpovede na učiteľove
otázky.Spievanie.Kreslenie.
Výukové DVD,test.

Reaguje na pokyny učiteľa, ovláda slovnú
zásobu.
Samostatne pracuje.

Slovná zásoba.Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby.Časti tela.
Obrázkový príbeh.Opis výzoru.

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Reprodukuje počuté.Pracuje s obrázkovým
materiálom.
Spája súvisiace obrázky.Pracuje podľa
pokynov.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Opakovanie.Test.

9

Každý je
iný!

Slovná zásoba.
Čítanie.
Počúvanie.
Kreslenie.
Rozprávanie.
Príbeh.

2

Vianoce

Nahrávka.Práca s obrázkovým príbehom v
knihe.
Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov.
Spievanie piesne spojené s pohybom počas
nahrávky,časti tela, opis výzoru.
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.

Pracovné listy.

Vypracovanie zadania.

Číta krátku súvislú vetu s porozumením. Vie
samostatne pracovať.

Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Projekt.

Tvorba projektu.Rozdiely- chlapec, dievča.

Aktívne pracuje na projekte, vyhľadáva
obrázky, tvorí.

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.

Opakovanie.

Samostatne pracuje na úlohach v teste.

Symboly Vianoc.

Upevnenie slovnej zásoby. Kreslenie,
písanie.počúvanie.
Slovná zásoba.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova

Rozprávanie.Vianočný
pozdrav.

Počúvanie a čítanie s
porozumením.Kreslenie.

Vie vyrobiť anglický vianočný pozdrav. Vie
povedať jednoduché želanie k Vianociam a
Novému roku.
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Vie porovnať sviatky v Anglicku a na
Slovensku.Žiak vie spievať jednoduché
vianočné piesne.

Multikultúrna
výchova

10

9

Je to
čarovné!

Môžem to
robiť!

Počúvanie.

Slovná zásoba a upevnenie už prebratej
slovnej zásoby.Čísla 16-20.
Počúvanie, nahrávka.Práca s obrázkovými
príbehmi.Rozpoznanie zariadenia v izbe na
obrázku.

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova

Písanie.

Písanie,popis obrázka izby.

Vie oopísať obrázok.

Kreslenie.
Čítanie.

Kreslenie, spájanie, opis nekresleného
obrázku.Moja izba.
Čítanie. Obrázkový príbeh.Moja izba na lodi.

Spája súvisiace obrázky.Pracuje podľa
pokynov.
Číta s porozumením krátke vety.

Rozprávanie.

Rozprávanie.Opis izby.Spievanie.

Vie opísať obrázok.Spieva.

Príbeh.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.

Pracovné listy.

Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Vypracovanie zadania.

Projekt.

Tvorba projektu.Náš byt a zariadenie v byte.

Aktívne pracuje na projekte, vyhľadáva
obrázky, tvorí.

Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.

Opakovanie.Test.

Test,video.

Samostatne pracuje na úlohach v teste.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Slovná zásoba.

Upevnenie už prebratej slovnej zásoby, nová
slovná zásoba.
Schopnosti: Skákať,liezť, behať, skryť, lietať,
plávať, tancovať, kráčať, jazdiť, spievať...

Pozná pomenovanie jednotlivých aktivít a
činností.
Pozná pomenovanie jednotlivých aktivít a
činností.

Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Čítanie.

Obrázkové príbehy, úžasné zvieratá.

Vie vyjadriť svoje schopnosti.

Počúvanie.

Nahrávka.Práca s obrázkovým materiálom.
Číslovanie...Schopnosti.Úžasné zvieratá.
Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov.
Popis obrázkov.Svoje schopnosti.

Vie vyjadriť svoje schopnosti.

Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Slovná zásoba.

Gramatika.

Písanie a kreslenie.
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Samostatne pracuje podľa pokynov.

Vie opísať svoje schopnosti.

Rozprávanie.

Uhádnutie a pomenovanie aktivít, spievanie.

Príbeh.

Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Pracovné listy.Výukové DVD.

Pracovné listy.

Počúvanie.

Upevnenie slovnej zásoby. Kreslenie,
písanie.počúvanie.
Upevnenie už prebratej slovnej zásoby, nová
slovná zásoba.
Nahrávka. Práca s obrázkovými príbehmi.

Písanie.

Popis obrázka sendviča.

Kreslenie.

Kreslenie, spájanie, opis nekresleného
obrázku.
Obrázkové príbehy.Zdravé jedlo.

Opakovanie.
Mám rád
špagety

10

Slovná zásoba.

Čítanie.

Vie sa pozdraviť a nadviazať kontakt.
Spája súvisiace obrázky.Pracuje podľa
pokynov.
Reaguje na pokyny učiteľa, ovláda slovnú
zásobu.
Spája súvisiace obrázky.Pracuje podľa
pokynov.
Vie oopísať obrázok.
Vie vymenovať niektoré zdravé a nezdravé
jedlá a vyjadriť k nim vzťah.
Vie vymenovať niektoré druhy ovocia a
zeleniny a vyjadriť k nim vzťah,zvládne
úlohu v jednoduchom príbehu ppodľa
obrázka a nahrávky.

Pracovné listy.

Vypracovanie zadania.

Zvládne úlohy.

Opakovanie.Výukové
DVD.
Opakovanie.Test.

Upevnenie slovnej zásoby. Kreslenie,
písanie.počúvanie.
Vypracovanie zadania.

Aktívne sa zapája do aktivít z DVD.

Symboly Veľkej noci.

Slovná zásoba. Práca s obrázkami.

Pozdrav.

Kreslenie, rozprávanie.

Žiak pozná tradície Veľkej noci v Anglicku a
vie ich porovnať s našími tradíciami.
Vie zhotoviť jednoduchý veľkonočný
pozdrav.

Príbeh.

Veľká noc

Samostatne pracuje podľa pokynov.Aktívne
sa zapája do aktivít z DVD.
Samostatne pracuje.

Máš rád...?Moje obľúbené jedlo je... Mám/
nemám rád...Spievanie, hra.Opis obrázka.
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.

Rozprávanie.

2

Vie sa pýtať aj odpovedať. Pracuje s
obrázkami.
Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.
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Samostatne pracuje.

Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Multikultúrna
výchova

9

Moja
rodina

Gramatika.

Upevnenie už prebratej slovnej zásoby, nová
slovná zásoba.
Poradie prídavných mien.

Čítanie.

Obrázkové príbehy.Dvojičky.

Počúvanie.

Nahrávka. Práca s obrázkovými príbehmi.

Písanie a kreslenie.

Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov,
tvorba masky.Popis obrázkov, vpisovanie
prídavných mien.Rodostrom.

Spája súvisiace obrázky.Pracuje podľa
pokynov.Vie napísať rodostrom.

Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Rozprávanie.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.

Pracovné listy.

Pomenovanie rozdielov. Spievanie, práca s
textom piesne.Nech sa páči....
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Vypracovanie zadania.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Opakovanie.

Test.

Samostatne pracuje.

Slovná zásoba.

Upevnenie už prebratej slovnej zásoby, nová
slovná zásoba.
Nahrávka. Práca s obrázkovými
príbehmi.Oblečenie.Opis priateľa.
Popis obrázka- oblečenie.Opis priateľa.

Zvláda slovnú zásobu.

Spájanie, vymaľovávanie podľa pokynov,
kresba človeka v rôznom oblečení.
Obrázkové príbehy. Oblečenie v minulosti.

Spája súvisiace obrázky.Pracuje podľa
pokynov.
Číta s porozumením krátke vety.

Čo má oblečené? Spievanie, hra.Opis
obrázka.Moje obľúbené oblečenie.

Spieva, dokáže opísať obrázok.

Slovná zásoba.

Príbeh.

10

Čo má
oblečené?

Počúvanie.
Písanie.
Kreslenie.
Čítanie.
Rozprávanie.
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Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Reaguje na pokyny učiteľa, ovláda slovnú
zásobu.
Vie sa pýtať aj odpovedať. Pracuje s
obrázkami.
Reprodukuje počuté.Pracuje s obrázkovým
materiálom.

Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.
Zvládne úlohy,samostatne, správne pracuje.

Reprodukuje počuté, aktívne sa zapája.
Vie opísať obrázok.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia

Pracovné listy.

Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa
obrázka, nahrávka, úloha rolí.
Vypracovanie zadania.

Opakovanie.

Výukové DVD.

Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu podľa
obrázka a nahrávky.
Dokáže samostatne správne pracovať na
úlohach.
Aktívne sa zapája do aktivít z DVD.

Opakovanie.Test.

Vypracovanie zadania.

Samostatne pracuje.

Zvieratá.

Slovná zásoba.Moje obľúbené zviera.

Zvieratá.
List.

Čo si myslia zvieratá- diskusia.Písanie a
kreslenie.Tvorba plagátu- zviera a potrava.
List o sebe.

Ovláda preberanú slovnú zásobu.Reaguje na
pokyny učiteľa.
Zapája sa do diskusie.

Zdravá potrava.

Rozprávanie.Zdravé jedlá.

Pozná zdravé jedlá.

Zdravá potrava.

Písanie a kreslenie. Zdravý obed.

Dokáže samostatne správne pracovať na
úlohach.

Domy.

Slovná zásoba,opis domov/bytov.

Domy.

Písanie. Obrázkový diktát, opis
obrázku.Rozprávanie.Dom, ktorý sa mi páči.

Vie opísať obrázok.

Vidiek.

Slovná zásoba, obchody, budovy.

Zvláda slovnú zásobu.

Vidiek.

Rozprávanie .Plagát, hra.Plán mesta a jeho
opis.
Opakovanie slovnej zásoby.Rozprávaniekostým na karneval.Opis osoby na fotografii.

Pracuje s obrázkovým materiálom.Tvorí plán
mesta.
Dokáže samostatne správne pracovať na
úlohach.

Príbeh.

9

1

Náš svet

Opakovanie.Test.
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Vie písať o sebe.

Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Anglický jazyk
Tematický celok
Vzdelávanie a práca

Časová
dotácia
6

Ročník: štvrtý
3 hodiny týždenne/ 99 h. ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Opakovanie učiva z 3. ročníka.
„Pozdravy a predstavenie sa“ Abeceda
Slovná zásoba k téme Hračky

Spoznávanie iných
kultúr

6

Slovná zásoba k téme „Krajiny“ a rozprávanie o tom,
kto z akej krajiny pochádza. Gramatická väzba „Can
you say? Can you spell?“
Slovná zásoba k téme Farby
Vyjadrenie súhlasu/ nesúhlasu

Človek a príroda

5

Príroda spoločnosť

6

Slovná zásoba k téme „Škola a zvieratká“
Členy „a a an“.
Prozumenie čítanému textu.
Aktívny rozvoj zručnosti čítanie s porozumením
i posluch s porozumením v téme.
Slovná zásoba k téme „Zvieratká“
Rozvíjanie čítacích schopností.

Človek a príroda

5

Slovná zásoba k téme
„U veterinára“.
Predložky miesta: between, next to, under, on, in
Rozvoj čitateľských zručností.
Rozšírenie slovnej zásoby k téme: „Časti tela“
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Prierezové témy

Žiak sa vie pozdraviť, predstaviť,
pozná jednoduché slová, ktoré vie aj
správne prečítať.
Vie písať veľké a malé písmená
anglickej abecedy. Vie sa zoznámiť
s novým kamarátom a viesť s ním
rozhovor.
Žiak vie identifikovať farby, ovláda
novú slovnú zásobu,vie prečítať
jednoduché slová a vety. Dokáže
počúvať s porozumením jednoduchý
text.
Vie sa spýtať na veci a jednoducho
odpovedať. Vie sa pýtať na osobné
informácie, aj na ne odpovedať.
Žiak vie identifikovať predmety
a určiť ich počet. Vie čítať
jednoduché otázky, školské
predmety. Žiak vie dramatizovať.

Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Osobnostný a sociálny
rozvoj.

Žiak vie hovoriť o zvieratkách.
Menuje ich, spoznáva, opisuje. Vie
používať „have/has got“ a tiež sa
začína učiť väzbu“ Can“, kto, čo
vie. Vie reagovať na priamy rozkaz.
Vie čítať a texty o živote zvierat.
Vymenuje a opíše zvieratká a ich
časti tela. Vedie aktívne dialógy
so spolužiakmi o ich obľúbených
veciach a činnostiach.

Enviromentálna výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Environmentálna výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Domov a život
na dedine

5

Zima a Vianoce

6

Stravovanie

5

Vzdelávanie a práca

6

Človek a spoločnosť

5

Človek a spoločnosť

6

Človek a príroda

5

Zhodnotenie štvrťročnej práce
na vyučovacích hodinách.
Upevnenie osobných otázok
Slovná zásoba k téme „Komunita“ a čo ľudia robia.
Povolania. Činnosti.Rozvíjanie komunikačných
zručností prostredníctvom hier.
Počasie žiak identifikuje.
Ako ľudia oslavujú sviatky.
Anglické hry a hádanky
Rozvíjanie komunikačných zručností
Aktívny rozvoj zručnosti čítanie s porozumením
i posluch s porozumením v téme.
Téma „Udržiavanie si zdravia“ Modálne sloveso
MUST. Aktívny rozvoj zručnosti čítanie
s porozumením i posluch s porozumením v téme.
Rozprávka
„O 12 mesiačikoch“. Porozumenie z počutého.
Dramatizácia.
Rozvíjanie komunikačných zručností
Téma: „Na karnevale“
Rozšírenie slovnej zásoby témy Oblečenie.
Predložky: behind, next to a in front of. Predstavenie
prídavných mien dobrý, lepší, najlepší. Aktívny
rozvoj zručnosti čítanie s porozumením i posluch
s porozumením v téme.
Téma: „Superstar“ Osvojenie si vybraných radových
čísloviek. Rozlišovanie druhov TV
programov.
Aktívny rozvoj zručnosti čítanie s porozumením
i posluch s porozumením v téme.
„Vo vesmíre“
Rozvíjanie komunikačných zručností
Žiak sa zoznamuje s témou Vynálezy a technika,
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Žiak ovláda slovnú zásobu k téme
predložky, pasívne zvláda
priebehový prítomný čas. Dokáže
porozumieť čítanému i písanému
textu.
Žiak porozumie neznámemu textu,
vie si získať informácie písomne
i ústne. Vie počúvať a získavať
dôležité informácie z počutého
textu.

Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova

Žiak sa učí čítať, písať a rozprávať
o zdravom životnom štýle.

Ochrana života a zdravia

Žiak vie vymenovať mesiace v roku.
Napíše ich, aj ročné obdobia.
Rozumie počutému, vie odpovedať
na otázky z kontextu.
Ovláda predložku „in“ a rozlišuje
ukazovacie zámeno „this a these“.
Žiak vie uhádnuť podľa opisu, o čo
ide. Číta s porozumením. Vie krátko
odpovedať na otázky.

Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a
ľudová kultúra

Žiak poznáva hodiny celé
a polhodiny.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Žiak zvláda názvy rôznych
technických vecí. Rozlišuje ich na
posluch i pri čítaní. Pasívne zvláda
3.os. j.č. v jednoduchom prítomnom

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Výchova k ľudským
právam
Multikultúrna výchova

Osobnostný a sociálny
rozvoj

čase.
Žiak vie pomenovať športy
a hovoriť o svojom vzťahu k nim
„likes/ dislikes“. Rovnako sa
orientuje v slovnej zásobe o iných
voľnočasových aktivitách.

Ľudské telo,
starostlivosť o zdravie

6

Slovná zásoba k téme „Šport .“
Aktívny rozvoj zručnosti čítanie s porozumením
i posluch s porozumením v téme

Človek a spoločnosť

6

Slovná zásoba k téme „Jedlo a rodina“
Aktívny rozvoj zručnosti čítanie s porozumením
i posluch s porozumením v téme

Žiak vie hovoriť o tom čo má/nemá
rád. Zvláda opisy pomocou väzby
„There is/there are“.

Osobnostný a sociálny
rozvoj

Človek a príroda

6

5

Človek a spoločnosť

5

Opakovanie

6

Žiak vie používať rozkazovací
spôsob a dávať pokyny s použitím
slova „please“ ústnou i písomnou
formou. Reaguje na ústne pokyny.
Žiak vie napísať pohľadnicu.
Žiak sa vie pýtať na rôzne veci,
ohľadom orientácie v meste. Excuse
me, ...
Žiak vie hovoriť o schopnostiach
ľudí, zvierat v jednotnom čísle. Žiak
vie čítať a počúvať texty
s porozumením. Vie použiť sloveso
„can“ v opytovacej vete
a oznamovacej vete.
. Žiak vie čítať a počúvať texty
s porozumením.

Enviromentálna výchova
Regionálna výchova a
ľudová kultúra

Multikultúrna výchova

Téma: „Národný park“
Rozvoj slovnej zásoby divé zvieratá. Ochrana
životného prostredia.
Rozvíjanie komunikačných zručností.Opakovanie
lekcií 11 – 15
„Náš svet.“
Prázdniny v Londýne
Rozvíjanie komunikačných zručností
Rozprávka „Kocúr v čižmách“. Čítanie
s porozumením. Dramatizácia.
Schopnosti zvierat a ľudí

Celoročné opakovanie a upevňovanie učiva,
testovanie a projektová práca
Rozvoj komunikačných zručností
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Ochrana života a zdravia

Výchova k ľudským
právam
Ochrana života a zdravia

Mediálna výchova
Regionálna výchova a
ľudová kultúra

Prvouka
Názov predmetu

Prvouka

Časový rozsah výučby

1h. týždenne; 33h. ročne

Ročník

prvý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED1

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce
predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie
reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb,
samosprávy a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov,
neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným
priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.

Ciele predmetu
Žiaci:
rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,
rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali
získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,
sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a
javov podľa identifikovaných znakov,
zovšeobecňujú na základe porovnávania,
vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,
spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie
je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru
(riešenia),
argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej
téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov,
rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,
uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely
medzi skupinami ľudí),
vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,
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rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport,
rekreácia a i.),
poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a
v mimoškolských aktivitách,
poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa
obrátiť o pomoc).

Kľúčové kompetencie žiakov
Kľúčové kompetencie:
Komunikačná
Keďže predmet je vytvorený z obsahov dvoch vzdelávacích oblastí – prírodovednej a
spoločenskovednej, výkonový štandard je rozdelený do dvoch častí, ktoré korešpondujú s
danými vzdelávacími oblasťami. Spoznávanie prírodného prostredia je viazané s iným typom
poznávacích procesov v porovnaní so spoznávaním spoločenského prostredia, preto zostali
vzdelávacie oblasti v tomto dokumente formálne oddelené. Vytvorením spoločného predmetu
pre dve vzdelávacie oblasti však naznačujeme možnosť vytvárať také tematické aktivity, v
ktorých sa rozvíjajú vedomosti a spôsobilosti v oboch spomínaných vzdelávacích oblastiach.
Kognitívna
Kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie,
skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia v
prvouke.

Stratégia vyučovania
Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na
1.stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať
žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť
ich stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne
postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na
riešenie reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko
a prirodzene v činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je
vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na
žiaka, ktoré sa nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu- tzv.
Zážitkové učenie.
Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne:







žiak naučené poznatky dokáže intenzívne precítiť a prežívať
uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov
realizujú sa medzi zložkové a medzi predmetové vzťahy
žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život
vzťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej práce

Učebné zdroje


pracovné listy z prvouky
učebné osnovy pre 1. stupeň základných škôl
metodická príručka z prvouky
 odborná literatúra, encyklopédie, video, TV, internet, rozprávkové knihy
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ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Prvouka pre prvákov - pracovná učebnica
(PU); AITEC, 2015



ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk (MMD)k pracovnej učebnici
Prírodoveda pre prvákov; AITEC,2015 a ďalšie odborné publikácie k daným

témam prírodovedy, encyklopédie, webové stránky s témami prírodovedy
(www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má
škola k dispozícii.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Hodnotenie detí sa uskutočňuje slovnou, ale aj písomnou formou.
Kritériá: ústny prejav, komunikatívnosť, aktivita, projekty, tvorivé myslenie, nápaditosť,
empatia, humanizácia, kritickosť, sebakritika.
Metódy a prostriedky: ústnou formou, známka, oceňovanie aktivity, projekty, skupinové
projekty.
Využívame tieto vyučovacie metódy:
priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním,
vysvetľovanie, besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a
odpovedí)
sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia aj
prostredníctvom didaktickej techniky : interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače....)
práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou)
a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese prvouky využívame nielen základnú organizačnú formu vyučovaciu
hodinu, ale aj exkurziu, vychádzku.

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011. Prvouku v 1. ročníku klasifikujeme.
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Prvouka

Ročník: prvý
1 hodina týždenne/ 33 h. ročne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Človek a príroda

Človek a príroda

Časová Téma
dotácia
Rastliny
7

6

Živočíchy

poznávanie základných časti rastlín: koreň,
stonka, list, kvet, plod
rozdelenie rastlín - byliny, kry, stromy
životné prejavy rastlín – rast, vývin,
rozmnožovanie

určovanie spoločných a rozdielnych znakov
rastlín a živočíchov
poznávanie životných prejavov živočíchov
a ich životného prostredia
rozdeľovanie živočíchov na suchozemské a
vodné živočíchy
vysvetlenie pojmu dravec,korisť
identifikovanie častí tela živočíchov –
končatiny
triedenie živočíchov podľa spôsobu pohybu
a prostredia, v ktorom sa pohybujú

Výkonový štandard

Prierezové témy

rozpozná základné časti rastlín,
identifikuje základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, púpava
lekárska, rebríček obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová,
pagaštan konský1 ),identifikuje päť podobností a päť odlišností v
tvaroch, veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín,
na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na byliny, kry a
stromy,delí rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté,
opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad:
koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny),
vysvetlí princíp opeľovania,že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z
kvetu,že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú novéastliny.

Enviromentálna
výchova
ENV – vzťah medzi
človekom a životným
prostredím
Ochrana života a
zdravia – poznávanie
prostredníctvom pobytu
v prírode
ENV – chrániť rastliny,
starať sa o svoje okolie

uvedie tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa živočíchy a
Enviromentálna
rastliny vzájomne podobajú,
výchova
vysvetlí, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom života
ENV – chrániť životné
prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako príklad použije:
prostredie, starať sa o
mačka domáca, dážďovka zemná, krt obyčajný, lastovička
svoje okolie
obyčajná, kapor obyčajný, voš detská),
uvedie na príkladoch rozdiely medzi suchozemskými a vodnými ENV – kladný vzťah k
živočíchmi,
domácim aj
voľne
vie, že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom, vysvetlí žijúcim zvieratám
vzťah dravec a korisť,
vysvetlí význam maskovania živočíchov v prostredí, identifikuje
časť tela, ktorá zabezpečuje živočíchom pohyb,
Ochrana života a zdravia
triedi živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a tieto
OŽZ
–
poznávanie
informácie dá do súvislosti s tým, kde a ako živočíchy žijú.
prostredníctvom pobytu
v prírode
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Človek a príroda

5

Človek

Poznávanie zmyslov človeka: zrak, sluch,
hmat, čuch, chuť, poruchy zraku

identifikuje päť základných zmyslov človeka a im prislúchajúce Osobnostný a sociálny
zmyslové orgány,
rozvoj
vysvetlí význam zmyslových orgánov pre život človeka,
OSR – sebapoznanie
vysvetlí zásady starostlivosti o zrak a sluch,
vytvorí závery o funkcii ušnice pri zachytávaní zvuku, poznáva,
že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v koži a sú
zodpovedné za jej citlivosť.

Neživá príroda
a skúmanie
prírodných javov

8

Živá príroda
-životné
prejavy
organizmov
Neživá
príroda
-voda, svetlo,
čas

vysvetlenie rozdielu medzi živou a neživou
prírodou
určovanie životných prejavov organizmov:
pohyb, rast, príjem potravy, dýchanie,
rozmnožovanie
vysvetlenie významu vody a vodných
zdrojov (potok, rieka, jazero, more,
podzemná voda), význam vody pre život
poznáva hlavné svetelné zdroje, tiene,
priesvitný, priehľadný, nepriesvitný
materiál
vymenovanie ďalších zdrojov svetla
meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo

vysvetlí rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody,
Enviromentálna
triedi na základe znakov, identifikovaných vlastným
výchova
pozorovaním, prírodné objekty na živé, neživé a odumreté,
ENV – ochrana
vysvetlí, na čo všetko používa človek vodu a čo by sa stalo, ak by životného prostredia,
jej mal nedostatok,
ekosystémy
vysvetlí, aký význam má voda v pôde a ako sa to týka človeka,
že voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré vymenuje,
Ochrana života
napr. ľad, vodná para, sneh, dážď, námraza, rosa),
a zdravia
vymenuje tri typy vodných zdrojov,
OŽZ
–
poznávanie
na základe skúmania vytvorí závery o priesvitnosti a
prostredníctvom pobytu
priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí),
v prírode
že hlavným zdrojom svetla je Slnko,
vysvetlí, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, kedy sa
vytvára dlhší tieň a kedy sa vytvára kratší tieň, kedy sa vytvára
ENV
–
ochrana
viac tieňov,
životného
prostredia,
vymenuje ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, žiarovka a iné
ekosystémy,
sme
elektrické zariadenia, ktoré vytvára človek, navrhne vlastný
súčasťou prírody
spôsob merania časového úseku, zostrojí presýpacie hodiny,
vysvetlí vzťah rýchlosti presypania presýpacích hodín a
niektorých vlastností presýpanej látky na základe pozorovania
Osobnostný a soc.
presýpacích hodín,
rozvoj
zostrojí kyvadlo,
OSR – spolupráca
vysvetlí vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a niektorých vlastností a súťaživosť
kyvadla na základe pozorovania kyvadla.
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Človek a spoločnosť

7

Naša škola
Naša trieda
Okolie školy
Orientácia
v čase
Hygiena
U lekára
Rodina

poznávanie školy, mojej triedy, bezpečnosti orientuje sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a i.), definuje
v škole, v triede
pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy, pomenuje významné
orientovanie sa v priestore kde, tu, tam,
orientačné body v blízkosti školy (budovy a i.),
vpravo, vľavo, hore, dolu, vpredu, vzadu
povie zjednodušenú adresu školy a adresu svojho bydliska,
škola, školský dvor, objekty v okolí školy, rozlíši pojmy predtým, včera, dnes, potom a zajtra, identifikuje
adresa školy, adresa môjho bydliska
dni v týždni,
orientácia v čase, dni v týždni, začiatok,
poznáva, čo škodí zdraviu,
koniec, predtým, včera, dnes, potom, zajtra určí členov rodiny vo vzťahu k sebe.
hygiena - umývanie rúk, čistota tela,
návšteva a správanie sa u lekára, v lekárni
určovanie funkcií členov rodiny, prejav úcty
k rodičom, starým rodičom a jednotlivým
členom rodiny

Osobnostný a sociálny
rozvoj
OSR – uplatňovať svoje
práva, rešpektovať práva
a názory ostatných
Dopravná výchovapravidlá bezpečnosti
v škole a mimo nej
OSR – uplatňovať svoje
práva, rešpektovať práva
a názory ostatných
MUV – poznávať
a rešpektovať iné kultúry

Pri jednotlivých tematických celkoch budeme využívať prierezové témy. Uvádzam nasledovne pri jednotlivých tematických celkoch :
1. Rastliny ( Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti)
2. Živočíchy (Environmentálna výchova ,Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana
života a zdravia)
3. Človek (Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
Mediálna výchova)
4. Neživá príroda a skúmanie prírodných javov (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti)
5. Človek a spoločnosť (Environmentálna výchova ,Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj,
Ochrana života a zdravia)
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Prírodoveda
Názov predmetu

Prírodoveda

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.rok

Ročník

druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozbíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodovednými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa
zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného
poznávacieho procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách,
ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu
vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich
kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania
javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa
a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti
rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samostatnej vede.

Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to
povoľuje jeho kognitívna úroveň, Cieľ je možné bližšie špecifikovať;prírodoveda má deti
viesť k
 spoznávaniu životného prostredia, pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú,
k vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním
 a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania
všetkých
 zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie
objektívne.
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácii získaných pozorovaním.
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rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné
prírodné javy a existencie.

Kľúčové kompetencie žiakov
Deti sa naučia:
HMOTA










Charakterizovať jesenné ročné obdobie.
Vedieť pripraviť experiment, ktorým sa dokáže, že vzduch je hmota.
Opísať, čím je zaujímavý vietor na jeseň a porovnať ho s vetrom v iných
ročných
obdobiach.
Vedieť a poznať rôzne druhy ľudských obydlí.
Poznať svoj dom a vedieť reálne odhadnúť dĺžku stavby ľudského obydlia.
Vedieť vymodelovať domček podľa rozprávky a postaviť múrik, alebo
domček zo
skladačky.

ZELENINA A OVOCIE









Vedieť roztriediť ovocie podľa semien.
Vedieť schematicky zakresliť zloženie plodu.
Vytvoriť pojmovú mapu: plody, zelenina, ovocie, vedieť roztriediť zeleninu
a ovocie.
Pozorovať a zapisovať zmenu plodu a semena počas štyroch týždňov, urobiť
závery
z pozorovania.
Poznať druhy konzervácie.
Poznať vplyv ovocia a zeleniny na ľudské zdravie.

U LEKÁRA









Rozpoznať rozdiely v súvislosti v pojmoch úraz a choroba.
Vymenovať bežné úrazy a choroby.
Poznať základný obsah lekárničky.
Opísať návštevu u lekára, lekári – špecialisti, lekárska ambulancia.
Zmerať teplotu teplomerom, zostrojiť teplomer.
Osvojiť si správne hygienické návyky, správne čistenie ústnej dutiny,
životospráva.
Vyhľadať informácie v odbornej literatúre a na internete.

PRÁCA A ODPOČINOK





Vedieť sa orientovať v kalendári, orientácia v čase.
Poznať pojmy: pracovné dni, dni pracovného pokoja, dovolenka, prázdniny.
Správne využívanie voľného času a denný rozvrh.






Poznať, že voda je hmota, má svoje vlastnosti.
Pripraviť experiment, akú chuť má voda.
Pripraviť experiment, čo je vo vode rozpustné a čo nie.
Vedieť uviesť návrh, ako zabrániť znečisťovaniu vody a jej ochrany.

VODA
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CYKLUS STROMU








Rozoznať druhy stromov, určovať stromy podľa atlasu rastlín.
Navrhnúť riešenie na ochranu parku.
Poznať význam lesa pre človeka, správanie sa v lese, jeho ochrana.
Poznať rastliny a živočíchy v lese, ich životné podmienky.
Vyhľadať informácie z encyklopédie alebo z internetu.
Pripraviť prezentáciu záverov dlhodobých pozorovaní a experimentov.

RASTLINY A SEMENÁ






Zakresliť rastlinu a jej časti.
Vedieť pozorovať a zapísať dlhodobý rast rastliny.
Poznať vybrané rastliny vo svojom okolí, určiť rastliny podľa atlasu rastlín.
Vyhľadať informácie v odbornej literatúre alebo na internete.

Stratégia vyučovania
Pri práci sa využívajú nasledovné metódy, formy a postupy práce
 metóda riadeného rozhovoru
 samostatná práca
 skupinová práca
 práca vo dvojici
 dramatizácia – hra
 modelovanie
 vystrihovanie a lepenie
 projektová práca
 vychádzka
 práca s encyklopédiou, s kľúčom rastlín
 práca s internetom

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Hodnotenie detí sa uskutočňuje slovnou, ale aj písomnou formou.
Kritériá: úprava písomného prejavu, forma, ústny prejav, komunikatívnosť,
aktivita,projekty, tvorivé myslenie, nápaditosť, empatia, humanizácia, kritickosť, sebakritika.
Metódy a prostriedky: ústnou i písomnou formou ,známka, zbieranie pečiatok,
nálepiek, oceňovanie aktivity, písomné práce
(tematické, štvrťročné, polročné, záverečné), previerky, projekty, skupinové projekty.

Učebné zdroje





pracovné listy z prírodovedy
učebné osnovy pre 1. stupeň základných škôl
metodická príručka z prírodovedy
odborná literatúra, encyklopédie, video, TV, internet
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Prírodoveda
Tematický
celok

Ročník: druhý
1 hod. týždenne

Časová Téma
dotácia
Čo si pamätám
1

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Ročné obdobia, kalendár, zmeny v prírode,
život človeka. Rastliny a živočíchy

Prierezové
témy

Ja a veci okolo
mňa

6

Prečo sa vzduch hýbe?
Prečo sa vzduch hýbe?
Prečo sa vietor mení?
Prečo potrebujeme vzduch čistý?
Opakovanie TC

Vzduch, vlastnosti
Vzduch, hmota
Teplota vietor
Ročné obdobia a ich zmeny
Počasie zmeny teploty

Žiak vie porozprávať, čo si zapamätal z 1. environmentálna
ročníka
výchova
-ekologická
výchova
Vie, že vzduch je hmota
environmentálna
Vie zaznamenať teplotu vzduchu
výchova
Vie opísať zmeny počas roka
-ekologická
Vie sa orientovať v kalendári
výchova
Vie vyhodnotiť zmeny počasia

Ja a príroda

6

Počasie zmeny teploty
Ročné obdobia a ich zmeny
Počasie zmeny teploty
Ročné obdobia a ich zmeny
Počasie zmeny teploty

Vie vyhodnotiť zmeny počasia
Vie vyhodnotiť zmeny počasia, odmerať teplotu
vzduchu
Vie sa orientovať v kalendári, vyhodnotí zmeny
počasia

Ja a veci okolo
mňa

3

Prečo sa domy líšia?
Vlastnosti hmoty
Prispôsobenie sa človeka k životu v prírode

Vie aký má vzduch vplyv na ľudské obydlia
Vie opísať príbytky živočíchov

Ja a príroda

5

Prečo predpovedáme počasie
Prečo pozorujeme počasie
Prečo predpovedáme počasie?
Prečo predpovedáme počasie?
Prečo meriame teplotu?
Opakovanie TC
Prečo máme domy?
Prečo máme rôzne domy, prečo je
na stavbe rušno?
Prečo sa domy líšia?
Prečo sa rastlina mení?
Prečo sa listy na stromoch menia?
Prečo niektoré listy zo stromov
opadajú?
Prečo je rozdiel medzi lesom
a parkom?
Opakovanie TC

Opakovanie
z 1.ročníka

environmentálna
výchova
-ekologická
výchova
Príroda
Vie rozlíšiť, čo je rastlina, strom – vymenuje environmentálna
Stromy v prírode druhy stromov
rozdiely
výchova
Listnaté a ihličnaté stromy
Vie rozlíšiť ihličnaté a listnaté stromy
-ekologická
Rastliny v lese, parku, okolí školy ich Vie navrhnúť možnosti ochrany lesov a parkov, výchova
ochrana
vysvetlí nevhodné využívanie prírody
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Ja
zdravie

a moje

5

Ja a veci okolo
mňa

5

Ja a príroda

2

Prečo chcem byť zdravý?
Prečo sa staráme o svoje zdravie
Prečo navštevujeme lekára
Prečo sa učíme poskytovať prvú
pomoc?
Opakovanie TC
Prečo je voda dôležitá
Prečo máme vodu?
Prečo sa voda mení?
Prečo sa vodou umývame?
Prečo potrebujeme zdravú vodu

Zdravý človek
Správna životospráva
Lekár
Úrazy, nebezpečné miesta
Prvá pomoc
Voda v prírode
Voda na zemskom povrchu v ovzduší
Oblaky, rosa, sneh, dážď
Voda v prírode
Význam vody pre človeka

Prečo niektoré stromy voláme Ovocné stromy, druhy ovocia
ovocné?
Rastliny, kvet, koreň, stonka
Prečo majú kvety rôzne farby
a prečo potrebujeme včely

Vie navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý spôsob
života
Pozná návyky správnej životosprávy,
Vie opísať prácu lekára
Vie poskytnúť prvú pomoc, privolať lekára, vie
vymenovať, čo patrí medzi hygienické návyky
Vie vymenovať, kde sa voda v prírode vyskytuje
Vie vymenovať formy vody v prírode
Vie vysvetliť rozdiel medi oceánom, morom,
riekou, jazerom
Vysvetlí význam vody a jej ochrany

environmentálna
výchova
-ekologická
výchova

environmentálna
výchova
-ekologická
výchova

Vie rozlíšiť ovocné stromy od iných
Pozná základné druhy kvetov kvitnúcich v okolí

Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
Ročník: tretí
1 hodina týždenne

Predmet: Prírodoveda
Tématický
celok
Veci okolo nás.

Časová Téma
dotácia.
Porovnávame a meriame.
8

Obsahový štandard

Výkonnový štandard

Prierezové
témy

Porovnávanie objemov.

Pozná meranie každodennej potreby.

Objem.
Porovnávanie
objemov.
Meranie objemu kvapalín.

Porovnávanie objemov.Jednotky objemu.

Pozná jednotku objemu. Vie porovnať
objem kvapalín.
Vie zmerať objem kvapaliny pomocou
odmerného valca.

Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.

Čas.

Jednotky času.

Meranie času.

Hodiny.

Odmerný valec.

Pozná medzinárodné dohodnuté jednotky
času.
Pozná meradlo času.
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Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Osobnostný a
sociálny rozvoj.

Látky a
vlastnosti.

ich

1
7

1

Technika,technic
ké objavy.

1
4

1

Teplota.

Jednotka teploty.

Pozná jednotku teploty a vie merať teplotu.

Meranie teploty.

Teplomer.

Vie merať teplotu.

Sila

Silomer a jednotka sily.

Vie uviesť príklad pôsobenia sily, pozná
meradlo sily a jej značku.

Opakovanie.
Veci a látky.

Z čoho sú zhotovené veci?

Vie vysvetliť vzťah pojmov vec a látka.

Pevné, kvapalné a plynné
látky.
Vlastnosti pevných látok.

Pevné, kvapalné, plynné látky.

Hmotnosť.

Jednotky hmotnosti, vie odmerať hmotnosť.

Vie rozlišovať pevné, kvapalné a plynné
látky.
Vie charakterizovať vlastnosti pevných
látok: tvrdosť,tvárnosť, pružnosť, krehkosť.
Pozná jednotky hmotnosti, vie odmerať
hmotnosť vecí, žiakov.

Enviromentálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Meranie hmotnosti.

Druhy váh.

Pozná jednotky hmotnosti, vie odmerať
hmotnosť vecí, žiakov.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Vzduch.

Vlastnosti vody, význam vody. Kolobeh vody v
prírode.
Význam vzduchu.

Pozná vlastnosti vody, kolobeh vody v
prírode, význam vody.
Vie charakterizovať vzduch,upozorniť na
význam vzduchu.

Enviromentálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.

Opakovanie.
Technika okolo nás.

Technika v živote.

Vie zdvodniť význam techniky v našom
živote.

Osobnostný a
sociálny rozvoj.

Jednoduché stroje. - kladka.

Kladka, využitie.

Jednoduché
stroje
naklonená rovina.
Elektrická energia.

Naklonená rovina, využitie.

Pozná princíp fungovania jednoduchých
strojov.
Pozná princíp fungovania jednoduchých
strojov.
Vie vysvetliť význam elekrickej energie.

Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Enviromrntálna
výchova.

Opakovanie.
Voda.

-

Tvrdosť, tvárnosť, pružnosť, krehkosť.

Elektická energia, význam.

Opakovanie.
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Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Osobnostný a
sociálny rozvoj.

Živé organizmy.

8

Človek, vonkajšie časti
ľudského tela.
Podmienky života človeka.
Opakovanie.
Živočíchy,
rozmanitosť
živočíchov, mačka domáca.
Kura domáca.
Chrúst obyčajný.

2

Životné
podmienky
prejavy živočíchov.
Životné
podmienky
prejavy živočíchov.
Opakovanie.

Stavba tela.

Pozná pojmy hlava, telo....

Voda, vzduch, voda, pôda.

Vie vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch,
pôda.

Mačka domáca. Vonkajšia stavba tela.

Pozná stavbu tela živočíchov.

Kura domáca. Vonkajšia stavba tela.

Vie vysvetliť spôsob
pohybu, rozmnožovania.
Vie vysvetliť spôsob
pohybu, rozmnožovania.
Vie vysvetliť spôsob
pohybu, rozmnožovania.
Vie vysvetliť spôsob
pohybu, rozmnožovania.

Chrúst obyčajný. Vonkajšia stavba tela.
a

Dýchanie, výživa, pohyb a rozmnožovanie.

a

Dýchanie, výživa, pohyb a rozmnožovanie.

dýchania, výživy,
dýchania, výživy,
dýchania, výživy,
dýchania, výživy,

Ochrana života
a zdravia.
Ochrana života
a zdravia.
Enviromentálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Prírodoveda
Tematický
celok
Voda

Časová
dotácia
4

Ročník:štvrtý

1 hod. týždenne

Téma

Obsahovýštandard

Výkonovýštandard

Veci okolo nás

Význam vody vo vzduchu.

Žiak:
Vie, že vo vzduchu sa nachádza vyparená
voda.
Vie jednoduchým pokusom dokázať, že
človek vydychuje aj vodnú paru.
Vie, že morská voda je slaná a je to
spôsobené tým, že je v nej rozpustená
soľ. Vie, že živočíchy, ktoré žijú v mori
by vo vode bez soli neprežili a naopak.
Vie vysvetliť, ako je možné z morskej

Morská voda.
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Prierezové
témy
Enviromentálna
výchova

Mikroorganizmy.
Mikroorganizmy
ako
pôvodcovia ochorení. Bunka ako stavebná
jednotka organizmov.

Plynné,
kvapalné a
pevné látky

1

Ľudské telo

8

Pôda. Vznik pôdy.
Človek ako súčasť prírody
Potrava ako zdroj energie a stavebného materiálu
pre obnovu organizmu.
Vitamíny.
Tráviaca sústava človeka. Proces trávenia
potravín.
Vylučovacia sústava. Moč. Význam tvorby moču
a stolice.
Dýchacia sústava. Význam kyslíka pre ľudský
organizmus.
Proces dýchania.

Súčinnosť dýchania a srdcovej činnosti.
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soli získať soľ a zisťuje aj to, ako je
možné z morskej vody vyrobiť pitnú
vodu. Vie, že živočíchy tohto druhu
môžu byť zložené aj len z jednej bunky;
Má vytvorenú prvotnú predstavu o tom,
že organizmy sú zložené z buniek.
Vie jednoducho opísať, čo je to bunka.
Žiak:
Vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky.
Vie vysvetliť, že pevné látky sa dajú
rozdrobiť na
Žiak:
Vie jednoducho vysvetliť, prečo musí
človek jesť a čo obsahuje potrava, ako a
kde sa v organizme spracováva a na čo sa
v organizme využíva.
Vie, že potrava obsahuje vitamíny a
uvedomuje si, že vitamíny sú pre zdravý
život dôležité.
Vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje s
jedlom, ktoré zjeme.
Pozná základné súčasti tráviacej sústavy
Vie vysvetliť, že krv koluje celým telom,
prechádza obličkami, v ktorých sa z nej
odstraňujú škodlivé látky a nadbytočná
voda, vzniká moč, ktorý sa vylučuje z
tela von.
Vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje so
vzduchom, ktorý vdýchneme.
Uvedomuje si, že vydychovaný vzduch je
iný ako vdychovaný.
Vie, že zo vzduchu človek využíva len
jednu jeho časť – kyslík.
Vie, aké základné súčasti má dýchacia
sústava a vie, kde sa v tele nachádza
hlavná časť dýchacej sústavy – pľúca.
Vie vymenovať základné prejavy
dýchania .

Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a
sociálny
rozvoj
Mediálnavýcho
va

Význam čistoty ovzdušia. Kašeľ. Kýchanie.
Kvapôčková infekcia.
Kostra – opora pre svaly. Význam pohybu pre
zdravie človeka.
Svaly – pohybová sústava.

Sily

3

Technika
Gravitačná sila. Veľkosť a smer sily.
Význam elektrickej energie pre človeka.
Magnetická sila. Magnet. Magnetické a
nemagnetické materiály.
Kompas.

Teplo a
teplota

2

Teplotné zmeny počas roka. Slnko ako zdroj svetla
a tepla.
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Skúma, ako sa zrýchľuje dýchanie a
zároveň aj srdcová činnosť pri zvyšovaní
námahy.
Pokúša sa o vysvetlenie na základe
vedomostí a skúseností, ktoré o dýchaní
žiak má.
Vie vysvetliť, ako sa prostredníctvom
kýchania a kašľania dostávajú nečistoty
von z dýchacieho systému.
Vie, že pohyb je jeden zo základných
životných prejavov organizmov. Vie, že
pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté
na oporu – kostru.
Vie vysvetliť, že človek má veľké
množstvo menších kostí preto, aby bol
ohybnejší. Vie vymenovať
najzákladnejšie kosti v ľudskom tele.
Žiak:
Vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k
zemi je pôsobenie sily, ktorú nazývame
gravitačnou.
Vie vysvetliť význam elektrickej energie
pre súčasného človeka a vie zhodnotiť,
aké dôsledky by mal náhly výpad
elektrickej energie.
Vie, čo je to magnet a ako pôsobí na
rôzne materiály.
Vie, že magnety majú dva póly.
Jednoznačne rozlišuje pojmy magnet a
magnetický materiál.
Vie vysvetliť funkciu kompasu, vie
zostrojiť jednoduchý kompas .
Žiak:
Vie, že v lete je teplo preto, lebo počas dňa
slnko na zem svieti dlhšie a intenzívnejšie
a počas zimy slabšie a kratšie (dni sú v
zime kratšie).
Vie, že zdrojom tepla a svetla je slnko.
Vie, že okrem slnka vyžarujú teplo aj iné

Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Enviromentálna
výchova

Hmota

2

Svetlo ako príklad nehmotnej reálie.

Odraz svetla.

Vesmír

2

Vesmír
Vesmírne telesá.
Hviezda. Súhvezdie.

Jednoduché
stroje

2

Technické objavy
Páka ako jednoduchý mechanizmus. Konštrukcia
páky a spôsob fungovania.
Naklonená rovina ako jednoduchý mechanizmus.
Konštrukcia naklonenej roviny a spôsob
fungovania.
Kladka ako jednoduchý mechanizmus.

Živočíchy

4

Živočíchy –súčasť prírody
Živočíšne spoločenstvá.
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telesá napríklad radiátor, žehlička,
žiarovka a vie, že teplo vzniká horením.
Žiak:
Vie pozorovať okolie a identifikovať
skupenstvo hmoty, z ktorej sú rôzne
ľahko i ťažšie viditeľné, či inak
vnímateľné reálie.
Vie, že okrem hmoty poznáme aj iné
nehmotné skutočnosti, medzi ktoré patrí
napríklad svetlo. Vie vysvetliť, že svetlo
zo slnka môžeme na iné miesta
presmerovať,
napríklad
pomocou
zrkadla, od ktorého sa svetlo odráža.
Žiak:
Vie vysvetliť, čo je to vesmír.
Vie, že Slnko je hviezda a vie vysvetliť,
aký je rozdiel medzi planétou a hviezdou.
Vie vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou
sústavou galaxiou (Mliečna dráha) a
súhvezdím.
Žiak:
Vie, že ak chce nadvihnúť veľký
predmet, môže na to použiť brvno a
menšiu podperu (pevný bod). Toto
zariadenie nazýva pákou.
Vie vysvetliť, že použitím naklonenej
roviny si vieme uľahčiť prácu, vysvetľuje
na príklade s vytiahnutím nákladu, ktorý
inak nezodvihneme po naklonenej rovine.
Uvedomuje si, že silomer vyjadruje silu,
akou naň pôsobí predmet.
Vie jednoducho vysvetliť, že kladka
uľahčuje prácu .
Žiak:
Vie, že niektoré živočíchy žijú v
skupinách a vie jednoducho vysvetliť
význam tohto
zhlukovania, napríklad na svorke vlkov,

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Osobnostný a
sociálny rozvoj

TBZ

Enviromentálna
výchova
Mediálna
výchova

Mravce ako spoločenský hmyz. Spôsob života
spoločenstva.
Včely ako spoločenský hmyz. Spôsob života
spoločenstva.
Životný cyklus motýľa.

Rastliny

2

Rastliny- súčasť prírody
Rastlinné listy. Tvar a funkcia listov.

Vplyv zmien prostredia na rastliny.

Rozširujúce
učivo

3

Huby
Huby- súčasť prírody.
Pre šikovných bádateľov

Hustota látok – pomer hmotnosti a objemu látok.
Hustota rôznych pevných látok. Rozpustnosť
pevných látok vo vode.
Zmena hustoty látok pri zmene skupenstva z
kvapalného na pevné. Časticové zloženie látok.

Opakovanie a
utvrdzovanie
učiva

1

Opakovanie učiva
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stáda koní a kŕdli lastovičiek.
Vie opísať spôsob života mravcov,
rozmnožovací cyklus, spôsob získavania
potravy a orientáciu v priestore.
Vie opísať spôsob života včiel,
rozmnožovací cyklus, spôsob získavania
potravy a orientáciu v priestore.
Vie samostatne vysvetliť rozmnožovací
cyklus motýľa.
Vie vymenovať iné živočíchy, ktoré sa
rozmnožujú podobným spôsobom.
Žiak:
Vie jednoducho vysvetliť, že funkciou
listov je prijímať slnečné svetlo a preto
sú listy ploché a široké – aby zachytili
väčšie množstvo svetla.
Vie, že rastliny sa menia vekom – rastú,
menia tvar.
Vie jednoducho vysvetliť cyklus
listnatého stromu .
Žiak:
Pozná základné huby, vie čím sa odlišujú
od rastlín a zvierat.
Vie, že tie látky, ktoré sa zdajú na určitý
objem ľahké plávajú na vode a tie, ktoré
sa zdajú na ten istý objem ťažké, klesajú
ku dnu.
Vie, že ľad je na určitý objem ľahší ako
voda a preto pláva na vode.
Vie, že látky sa skladajú z častíc a vie
túto predstavu prezentovať kresbou na
základe svojho naivného vnímania
časticového zloženia látok.
Opakovanie tematických celkov a učiva na
konci roka.

Enviromentálna
výchova

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Vlastiveda
Názov predmetu

Vlastiveda

Ročník

1 h.týždenne; 33 h.rok
1 h.týždenne; 33 h.rok
1 h.týždenne; 33 h.rok
druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Časový rozsah výučby

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Všimli ste, si koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si
touvedomujeme, koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili.Vlastivedou sa môžu žiaci
naučiť všímať si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy,parky, prírodne krásy, budovy, sochy,
námestia, všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sastratilo alebo prírodné krásy, budovy,
sochy, námestia, všímať si, čo je nové v obci, prípadne,čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa
mení svet okolo nás.
Vlastiveda je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, abyžiaci odmalička sa
učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky.Témami vlastivedy sa žiaci
pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupneoboznamujú s plánom.

Ciele predmetu






podporovať chuť učiť sa
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci
vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k
zručnosti pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v praxi –
plány miest
 vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať
a vysvetľovať
 rozumieť znakom, ikonám - hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie,
svoje návrhy interpretovať
 diskutovať o návrhoch, vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si
ich a chrániť
Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti
v oblastiach: čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho
informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov –plánov,
obrázkov, fotografií.
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Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní
prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde
najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. Vlastiveda rozvíja aj
kultúrnu gramotnosť, rozvíja zájem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska.
Je dôležitou súčasťou regionálnej výchovy v rámc zamerania školy na tematiku „
Liptov je náš domov“.

Kľúčové kompetencie žiakov
Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu:
 čitateľskej gramotnosti –
 čítať s porozumením odborný text,
 vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať.
 získavať údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií.
Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov – vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní
prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde
najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. Vlastiveda rozvíja aj
kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska

Stratégia vyučovania
Pri práci sa využívajú nasledovné metódy, formy a postupy práce:
1. metóda riadeného rozhovoru
2. samostatná práca
3. skupinová práca
4. práca vo dvojici
5. dramatizácia – hra
6. modelovanie
7. vystrihovanie a lepenie
8. projektová práca
9. vychádzka
10. práca s encyklopédiou a internetom
11. pozorovanie a objavovanie
12. triedenie
13. rozvíjanie tvorivosti

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Pri hodnotení výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na
to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať dohy ich individuálne osobitosti.
Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje klasifikáciou, ústnou formou -pochvalou,

Stratégia vyučovania
Metódy a formy:
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metóda riadeného rozhovoru
samostatná práca
skupinová práca
práca vo dvojici
dramatizácia – hra
modelovanie
vystrihovanie a lepenie
projektová práca
vychádzka
práca s encyklopédiou a internetom
pozorovanie a objavovanie
triedenie
rozvíjanie tvorivosti

Učebné zdroje





pracovné listy
učebné osnovy pre 1. stupeň ZŠ
odborná literatúra, encyklopédie
video, TV, internet
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Vlastiveda
Tematický
celok

Časová Téma
dotácia
I. Škola a okolie dotácia
1. Naša trieda
3

II. Cesta do školy
a
domov

III. Objavujeme
premeny okolo
nás

3

8

Ročník: druhý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard
Žiak vie:

2. Pozorujeme
okolie
školy

Pomenovanie nábytku, rozmiestnenie vecí
v triede. Vhodné správanie cez
vyučovanie aj cez prestávky.
Orientácia pred školou, v okolí školy.
Školský dvor, objekty v okolí školy, pred
školou, za školou.

3. Ako sa vyznať
v okolí

Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a
ktoré človek.

1. Cesta po
chodníku a
vozovke

Cesta do školy.
Chodci a cyklisti.
Dopravné prostriedky.

2. Prechádzanie
križovatky

Dopravné značky.
Križovatka, semafor.

3. Bezpečná cesta
do školy

Cesta do školy, plán

1. Ako prebieha
deň školáka

Dni v týždni.
Časti dňa.
Pojmy – dnes, včera, zajtra.

2. Ako sa mení
príroda na jeseň

Zmeny prírody.
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Prierezové
témy

- opísať prostredie triedy
- určiť pravidlá správania
- pomenovať nábytok a veci v triede
- nakresliť školu a okolie
- vymodelovať model školy
- zistiť informácie o škole na internete
- navrhnúť, čo by v škole zlepšil
- opísať krajinu
- pozorovať a orientovať sa podľa významných
budov, riek, kopcov...
- správne chodiť po chodníku aj po okraji cesty
- správne nastupovať a vystupovať do dopravného
prostriedku
- dodržiavať pravidlá chodcov a cyklistov
- ako správne a bezpečne prechádzať cez križovatky
- určiť niektoré dopravné značky a pravidlá

Regionálna
výchova
a
ľudová kultúra

- opísať svoju cestu do školy a označiť nebezpečné
miesta
- vypracovať projekt bezpečnej cesty do školy
- porozprávať, čo robí ráno, dopoludnia, na obed popoludní, večer
a v noci
- opísať, čo robil včera, dnes a zajtra
- zistiť polohu slnka počas dňa
- vymenovať dni v týždni
- rozlíšiť pracovné a voľné dni
- charakterizovať zmeny prírody cez jeseň na základe vlastných
pozorovaní

DV

EV

Ochrana života
a zdravia.
Enviromentálna
výchova
DV

Regionálna
výchova
a
ľudová kultúra
Enviromentálna
výchova

Regionálna
výchova
a
ľudová kultúra

EV

IV. Môj rodný
kraj a čo sa v ňom
deje

10

3. Kalendárny
a školský rok

Kalendárny rok, mesiace, sviatočné dni

4. Prírodniny a
ľudské
výtvory
5.
Aké bude
počasie

Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a
ktoré
človek počasia.
Zmeny
Ľudové pozorovania a pranostiky

6. Pozorujeme
dĺžku
a smer tieňa

Svetové strany
Orientácia podľa poludňajšieho tieňa

7. Zima a jej
premeny

Zmeny prírody

8. Jarné premeny

Zmeny prírody

Rodina a príbuzní
2. Domov

Rodina, príbuzní, príbuzenské vzťahy
Domov – moja rodina a moja obec

- porovnať leto s jeseňou
- vymenovať jesenné mesiace
- zaznamenať počasie pomocou znakov
- rozlíšiť kalendárny a školský rok
- vymenovať mesiace v roku, určiť dátum
- v skupine vytvoriť kalendár podľa ročných období
- rozpoznať, ktoré veci vytvorila príroda a ktoré vytvoril človek,

Osobnostný a
sociálny rozvoj,
EV

- povedať a nakresliť ľudovú pranostiku
Enviromentálna
- rozpoznať predpoveď počasia pozorovaním prírody a pomocou výchova
prístrojov
- určiť smer na sever podľa poludňajšieho tieňa
- určiť svetové strany v krajine
- merať dĺžku a smer tieňa ráno, cez veľkú prestávku a napoludnie
- porozprávať o zvieratkách v zime, zimných športoch a zimnom
oblečení
- opísať, ako vyzerá príroda v zime
- vymenovať zimné mesiace
- pomocou znakov zaznamenať zimné počasie
- vymenovať jarné mesiace
- pozorovať zmeny v prírode na jar a rozprávať o nich
- robiť záznamy z pozorovania
- určiť príbuzenské vzťahy v rodine – otec, mama,sestra, brat,
dedko babka...
- blahoželať oslávencom k sviatku
- povedať adresu svojho bydliska
- vypísať korešpondenčný lístok, pohľadnicu
- vymenovať, čo všetko tvorí domov – rodina,priatelia, byt,
osobné veci, obec

3. Ľudia v mojom Obec, ulice, domy, významné budovy –
okolí
pošta polícia, škola, mestský úrad

Regionálna
výchova
a
ľudová kultúra

MKV

Osobnostný a
sociálny rozvoj,

- v skupine nakresliť obec, v ktorej bude všetko dôležité pre život MKV
ľudí – pošta, polícia, lekárska služba
- opísať spôsob života obyvateľov obce
- porozprávať, čo je úlohou starostu obce
- navrhnúť, v čom by mohol starostovi pomáhať
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Osobnostný a
sociálny rozvoj,

4. História obce

V. Zvyky a
tradície

7

Naša obec, jej história a súčasnosť

- vymenovať pamätihodnosti obce
- kto významný sa narodil v jeho obci
- vytvoriť zbierku informácií o obci
5. Služby, kultúra Obchody a služby v obci.
- vysvetliť návštevníkovi smer cesty k dôležitým
a
Kino, divadlo, kultúrny, dom, športové
budovám v obci
šport
strediská
- vymenovať rôzne druhy služieb, športov
a kultúrnych podujatí
6. Starostlivosť o Zdravie a choroba.
- upevňovať svoje zdravie správnymi hygienickými
zdravie
Zdravotnícke zariadenia, zdravotnícki
návykmi, otužovaním, športovaním a zdravým
pracovníci, pacienti.
spôsobom stravovania
- pri chorobe dodržiavať pokyny lekára
- vymenovať odborných lekárov
7. Naša
Tiesňová linka, postup pri volaní polície
- dodržiavať pravidlá, aby sa nedostal do
bezpečnosť
nebezpečenstva
- vypracovať zoznam nebezpečenstiev a ako sa pred nimi chrániť,
použiť čísla pre záchranu – 158, 112
8. Ochrana proti
Tiesňová linka, postup pri volaní hasičov. - vymenovať a nakresliť príčiny vzniku požiaru
požiarom
Požiarna ochrana, požiarnici.
- rozlíšiť úžitok a nebezpečenstvo ohňa,
- použiť telefónne číslo hasičov - 150, 112
9. Životné
Krajina, životné prostredie, znečistené
- vyhodnotiť miesta v škole alebo v obci, ktoré sú znečistené a
prostredie
prostredie, ochrana životného prostredia. navrhnúť vylepšenie
- triediť odpad, - navrhnúť značky, ktoré pomôžu chrániť životné
prostredie
10. Zhrnutie
Návšteva požiarnej zbrojnice
- vymenovať hasičské prístroje a pomôcky,
a upevnenie učiva
- predchádzať nebezpečenstvu vzniku požiarov
1. Spomíname na Sviatočné dni.
- opísať, ako spomína rodina na zosnulých príbuzných
našich predkov
Zvyky a tradície na jeseň
- odpovedať na otázky odkiaľ pramenia jeho korene,
akých má predkov
2. Predvianočný
Sviatočné dni, zvyky a tradície v zime
- porozprávať o zvykoch na Mikuláša a Luciu
čas
- zarecitovať (zaspievať) mikulášske básničky
(pesničky)
- zhotoviť adventný kalendár alebo adventný veniec
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RV

Osobnostný a
sociálny rozvoj,

Ochrana života
a zdravia.

ZV

Osobnostný a
sociálny rozvoj,
EV

Osobnostný a
sociálny rozvoj,
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Tradícia vianočných sviatkov.
Vianoce.
Výzdoba triedy.

- porozprávať o zvykoch na Vianoce u nich doma
- zaspievať vianočnú koledu a predniesť vianočný vinš
- nacvičiť program na triedny vianočný večierok
- obdariť svojich blízkych

Osobnostný a
sociálny rozvoj,

5. Nový rok

Sviatočné dni, zvyky a tradície v
zime.
Silvester

- vymenovať známe sviatočné dni na rozhraní
kalendárnych rokov
- opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich rodine,v obci

Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

6. Veľká noc

Sviatočné dni, zvyky a tradície.
Nový rok, Traja králi.

7. Tešíme sa na
prázdniny

Zvyky a tradície na jar
Veľká noc – kraslice, korbáče

1. Postavme si
Vlastivedkovo

Letné prázdniny.
Plán, nákres.

2. Upevnenie učiva

Opakovanie.
Projekt dedinky

- zavinšovať novoročný vinš
- porozprávať, ako vítajú nový rok v rodine
- vymyslieť si predsavzatia do nového roka
- povedať veľkonočný vinš
- opísať, aké tradície a zvyky sa viažu k Veľkej noci
v ich rodine, v obci
- vyzdobiť triedu veľkonočnými ozdobami
vlastnoručne zhotovenými
- vytvoriť zoznam programov na leto
- zapísať alebo nakresliť zážitky z leta do denníka
- založiť letnú zbierku rôznych vecí – mušle,
pohľadnice...
- napísať, nakresliť príbeh, čo sa mi na vlastivede
páčilo, nepáčilo
- vytvoriť v skupinách zo škatúľ dedinku
Vlastivedkovo s nakreslenými témami alebo
zážitkami z hodín vlastivedy

3. Vianoce
4. Starý rok

VI. Čo sa mi
v našom kraji
najviac páči

2
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Osobnostný a
sociálny rozvoj,

Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu
Osobnostný a
sociálny rozvoj,

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Vlastiveda
Tematický
celok

Časová Téma
dotácia
I. Ako sa vyznať vo
1. Krajina
7

Ročník: tretí
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Orientácia v najbližšom okolí. Rozmanitosť
krajín v našej vlasti

- vyjadriť viacerými spôsobmi obraz krajiny:
opisom, maľbou, fotografiou a pod.
- rozlíšiť typy krajín podľa obrázkov- opísať
krajinu v rôznych ročných obdobiach

Environmentálna
výchova

2. Ako sa orientovať
podľa svetových strán

Odkiaľ svieti slnko, kam smeruje tieň
Hlavné a vedľajšie svetové strany
Orientácia v minulosti a dnes.
Kompas

- určiť hlavné svetové strany podľa
poludňajšie tieňa
- pomenovať podľa smerovej ružice vedľajšie
svetové strany
- vysvetliť, podľa čoho ľudia v minulosti
určovali sever- použiť kompas

Multikultúrna
výchova

3. Ako vyzerajú veci
pri pohľade zhora

Plán triedy
Obzor

- nakresliť rozmiestnenie nábytku a vecí
v triede z pohľadu zhora
- vytvoriť plán triedy,- opísať obraz krajiny, ktorý
vidí z jedného miesta – t.j. obzor

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

4. Význam plánu

Plán – zjednodušené zobrazenie nejakej
plochy, územia.

- orientovať sa podľa vysvetliviek, napr. vo
veľkom nákupnom centre, - vytvoriť plán
zoologickej záhrady,- nakresliť plán detskej izby

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

5. Ako vzniká mapa I

Mapa, mierka mapy

- určiť rozdiel medzi plánom a mapou
- pomocou mierky zistiť skutočnú vzdialenosť miest
na mape
- vysvetliť význam znakov pomocou legendy

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

- vytvoriť model vzniku vrstevníc
- čítať z mapy pomocou vysvetliviek
- vyhľadať na turistickej mape svojho okolia

Multikultúrna
výchova

svojom okolí

6. Ako vzniká mapa II Vrstevnice
Druhy máp
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dané objekty

II. Objavujeme
Slovensko

III. Spoznávame
dejiny Slovenska

7

10

7. Ako sa vyznať vo
svojom okolí

Obraz okolitej krajiny

1. Kde sa nachádza
Slovensko

Slovensko na mape
Glóbus. Počítač

2. Krásy našich hôr,
chránené územia

Pohoria na Slovensku
Chránené územia
Národné parky

3.Rieky – dar života

Rieky, priehrady, jazerá, plesá

4. Lesy – naše pľúca

Lesy, pralesy

5. Slovensko plné
záhad

Jaskyne
Minerálne a termálne vody
Kúpeľné mestá

6. Po turistických
chodníčkoch

Turistická mapa

7. Objavujeme
Slovensko

Príručná a nástenná mapa

1. Ako chápať časové
súvislosti

Časová priamka
Roky, storočia

- sprevádzať po okolí podľa vopred
vypracovaného plánu
- určiť trasu prehliadky a miesta obhliadok
podľa plánu obce
- hľadať na glóbuse potrebné informácie
- pracovať s programom Google Zem
- určiť polohu Slovenska v Európe
- vymenovať pohoria pomocou príručnej
mapy Slovenska
- vysvetliť, čo je chránené územie
- nájsť na mape národné parky TANAP,
NAPANT, PIENAP
- vymenovať a ukázať na mape najznámejšie
rieky Slovenska
- vysvetliť, čo je priehrada, jazero a pleso
- porozprávať, prečo sú rieky „dar života“
- vymenovať druhy lesov na Slovensku
- určiť, kde lesy rastú a aké živočíchy v nich
žijú
- vytvoriť pravidlá správania sa v lese
- vyhľadať informácie o pralesoch
- vyhľadať jaskyne na mape Slovenska
- vytvoriť pravidlá ako sa správať v jaskyni
- vymenovať kúpeľné mestá
- porozprávať, čím sú významné minerálne
a termálne vody
- čítať z turistickej mapy podľa znakov
- zhotoviť plán triedneho výletu
- pripraviť otázky z danej témy pre skupiny
- orientovať sa v príručnej a nástennej mape
- zhotoviť časovú priamku a vyznačiť na nej
dôležité udalosti podľa poradia
- zaradiť roky do storočí
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Mediálna výchova

Multimediálna
výchova
Environmentálna
výchova

Environmentálna
výchova

Environmentálna
výchova

Environmentálna
výchova

Tvorba projektu
a prezentačné schopnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multimediálna
výchova

2. Prečo sa ľudia
usadili na našom
území

Dejiny osídľovania

3. Predmety, ako
svedkovia doby

Múzeá, staré predmety
Archeológovia
Predkovia

4. Svätopluk a jeho
sláva

Veľkomoravská ríša
Kmene
Slovania

5. Prečo chodíme do
školy

Panovníčka Mária Terézia
Povinná školská dochádzka

6. Ako vznikol
slovenský jazyk

Spisovná slovenčina
Anton Bernolák
Ľudovít Štúr

7. Ako vznikla
slovenská hymna

Janko Matúška
Hymna, ľudová pieseň

- vytvoriť maľované dejiny osídľovania
- nakresliť, čím sa ľudia živili, čo pestovali
a chovali, kde bývali
- vyhľadať staré predmety z minulosti
- navrhnúť zoznam vecí, ktoré by sa mali
uchovať pre budúcnosť
- opísať prácu archeológov
- dramatizovať povesť o Svätoplukových
prútoch
- opísať výhody spolupráce
- porozprávať, ako žili naši slovanskí
predkovia
- vymenovať významné zmeny, ktoré urobila
Mária Terézia v školstve, súdnictve a armáde
- vytvoriť pravidlá, ktoré žiaci budú
dodržiavať v triede
- vysvetliť, ako a prečo vznikla spisovná
slovenčina
- vytvoriť mapu pojmov o spisovnej
slovenčine
- povedať informácie o Antonovi Bernolákovi
a Ľudovítovi Štúrovi
- porozprávať príbeh o vzniku našej hymny
- vysvetliť, čo je hymna a porovnať s ľudovou
piesňou
- vyhľadať informácie o Jankovi Matúškovi na
internete alebo v encyklopédii
- porozprávať o M. R. Štefánikovi podľa
zhotovenej mapy pojmov
- charakterizovať osobnosť M. R. Štefánika
- vysvetliť, čo je Európska únia a Európsky
parlament
- vymenovať na mape štáty EU
- pripraviť informácie o Slovensku (hlavné
mesto, štátne symboly, euro, EU)

8. Prečo M. R.
Milan Rastislav Štefánik
Štefánik veľa cestoval Osamostatnenie Slovákov
Československá republika
9. Slovensko v
súčasnosti

Európska únia
Európsky parlament
Hlavné mesto, vlajka, euro
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Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova

Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka

Mediálna výchova

Mediálna výchova

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

IV. Naše starobylé
pamiatky a ich krása

9

10. Spoznávame
dejiny

Časová priamka
Významné osobnosti

1. Ako vznikali mestá

Vznik miest
Obrana miest
Námestia, Bezpečnosť v meste

2. Slávne mestá I

Trnava, Bratislava, Kežmarok, Košice

3. Slávne mestá II

Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica

4. Povesti o mestách

Povesť
Levočská biela pani
Jašteričky

5. Hrady a zámky

Hrad, podhradie, zámok
Zrúcaniny hradov

6 Povesti o hradoch Povesť
Stolček, Studňa lásky
Diskusia
7. Svetoznáme
pamiatky I

Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
Kultúrne pamiatky: Vlkolínec, Banská
Štiavnica, Bardejov, Levoča

8. Svetoznáme

Drevené kostoly
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- napísať, čo vie o významných osobnostiach
- vytvoriť maľovaný príbeh o vzniku
slovenskej hymny
- porovnať život v meste v minulosti a dnes
- vymodelovať (nakresliť) starobylé mesto

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

- ukázať na mape Slovenska Bratislavu,
Kežmarok, Trnavu, Košice
- porovnať, aký význam mali mestá
v minulosti a dnes
- nájsť informácie o minulosti svojej obce
- nájsť na mape Slovenska Trenčín, Nitru,
Martin, B. Bystricu
- opísať, aký význam mali mestá v minulosti
- vyhľadať zaujímavosti o mestách na
internete
- vysvetliť, čo je povesť
- porozprávať povesť o Levočskej bielej pani
a o Jašteričkách
- rozlíšiť, čo je pravdivé a čo vymyslené
- vymyslieť povesť o svojej obci
- vysvetliť rozdiel medzi hradom a zámkom
- porozprávať o živote hradného pána a ťažkej
práci poddaných
- nakresliť (vymodelovať) hrad (zámok)
- diskutovať o povestiach, čo je pravdivé, čo
neskutočné
- vymyslieť iný príbeh o Bratislavskom hrade
- porozprávať, ako si váži nezištnosť druhých
- ukázať na mape pamiatky UNESCO na
Slovensku
- vytvoriť zoznam kultúrnych a prírodných
zaujímavostí svojho kraja, ktoré by navrhli
do UNESCO
- zhromaždiť informácie o zvolenej pamiatke

Mediálna výchova

Multikultúrna
výchova

Mediálna výchova

Mediálna výchova

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

Mediálna výchova

Multikultúrna
výchova

Tvorba projektu

pamiatky II

Jaskyne v Slovenskom krase
Spišský hrad a okolie
Karpatský bukový prales

9. Naše starobylé
pamiatky

Mapa slovenských hradov a zámkov

a pripraviť stručnú prezentáciu
- nájsť na mape kultúrne (prírodné)
pamiatky UNESCO
- vymenovať, čo ohrozuje pamiatky
svetového dedičstva
- vytvoriť vlastnú mapu slovenských
hradov a zámkov
- porozprávať o pamätihodnostiach
svojho mesta
- vypracovať projekt o jednom zo
slávnych miest

a prezentačné
zručnosti

Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Vlastiveda
Tematický celok Časová Téma
dotácia
Krajina v ktorej
SR - naša vlasť, jej
4
žijeme

charakter a symboly
Územné členenie, kraje
Čítanie mapy Slovenska,
farebné členenie mapy

Mestá a dediny

2

Charakteristika mesta
a dediny

Ročník: štvrtý
1 hod. týždenne/ 33 hodín ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Čítanie mapy Slovenska, časová priamka,
charakteristika kraja.
Povrch krajiny podľa členitosti, pohoria, rieky,
nížiny, usporiadať udalosti podľa času, kraje
Slovenska a krajské mestá

Žiak vie:
Vlastenecká výchova
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa
členitosti, opísať polohu pohorí a nížin,
Regionálna výchova,
vymenovať a ukázať na mape najväčšie Environ. výchova
rieky. Porovnať a usporiadať udalosti na
časovej priamke, vymenovať podľa mapy
kraje SR a krajské mestá.

Rozlíšiť a pomenovať osobitosti a rozdiely
mesta a dediny.
Naučiť sa kraje a ich krajské mestá

Žiak vie:
Opísať charakteristiku mesta a dediny,
Regionálna výchova,
porovnať ich výhody a nevýhody.
Environ. výchova
Žiak vie:
Správne priradiť krajské mestá ku krajom

Kraje a krajské mestá
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Cestujeme
z Bratislavy do Košíc

6

Vlakové, autobusové
a letecké spojenie do
Košíc Cestujeme po
Bratislave
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta
nášho bydliska po kútoch
SR Pamätihodnosti
Bratislavy a Košíc
Cestovanie v minulosti

Zaujímavosti zo
Slovenska

4

Baníctvo – práva
Získať predstavu ako a kde vznikali banícke
v minulosti a dnes
mestá, baníctvo na Slovensku v minulosti
Banská Štiavnica - známe a dnes.
banícke mesto Kremnica známe banícke mesto
Nová Baňa –
známe banícke mesto

Tradície a zvyky

13

V súlade s prírodou

4

Pochopiť funkciu a význam cestovných
poriadkov, orientovať sa i nich, zostaviť plán
cesty, poznať historické pamiatky Bratislavy
a Košíc.

Žiak vie:
Vyhľadať rôzne spoje z cestovných
poriadkov orientovať sa v nich,
dodržiavať pravidlá slušného správania
sa v dopravnom prostriedku.
Z mapy a internetu vyhľadať významné
pamiatky Bratislavy a Košíc, pripraviť
plán cesty zo svojej obce do Bratislavy
a Košíc.

Žiak vie:
Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na
Slovensku a akú úlohu zohralo
v minulosti, opísať prácu baníka, aké
nástroje používal, porovnať ako sa
zmenila práca baníkov.
Ťažba nerastov, zlata, striebra, opálu, ich
využitie pri výrobe šperkov. Banícke
múzeum.
Historické regióny na
Poznať historické regióny Slovenska, skanzeny, Žiak vie:
Slovensku život ľudí v minulosti , ich zvyky a tradície.
Zaradiť zvyky a tradície do historických
Orava, Liptov, Šariš, Spiš,
regiónov Slovenska, opísať život ľudí
Kysuce, Považie Turiec,
v minulosti a porovnať ho so životom
Záhorie, Zemplín,
v súčasnosti. Źivot v stredovekom meste,
Horehronie, Tekov,
práce na vidieku v minulosti počas leta
Ponitrie, Gemer.
a zimy, skanzeny na Slovensku /čo
všetko v nich nájdeme/
Projekt – Súčasnosť
Ochrana prírody a bezpečný pohyb v horskom
Žiak vie:
a minulosť v našom kraji prostredí, voľný čas v minulosti a dnes, vznik
Dodržiavať základy ochrany prírody
Ideme do hôr - horská
riek, formovanie územia, jazerá, gejzír, tok
a ochrany zdravia, zásady bezpečného
služba a správanie sa v
Dunaja a Dunajca, prírodné zaujímavosti
pohybu v horskom prostredí, zaujať
prírode.
vytvorené prírodou a človekom, projekt
vlastný postoj k tráveniu voľného času,
Ako sa oddychovalo
o vlastnom kraji
vytvoriť dramatizáciu k povesti, aké
v horách v minulosti
podoby môže mať rieka, ako jej tok
a dnes
ovplyvňuje človek, opísať vybrané úseky
Dunaja a Dunajca
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Dopravná výchova,

Regionálna výchova,
Environ. výchova

Regionálna výchova,
Environ. výchova

Reg. Výchova, Environ.
výchova

Informatická výchova
Názov predmetu

Informatická výchova

Časový rozsah výučby

1 hod./týždenne, 33 hodín/rok

Ročník

druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, učí
ich schopnosti hľadať vhodné riešenie problémov a overovať ich vpraxi. Učí ich vyjadrovať
myšlienky a postupy, ktoré vie zaznamenať vo formálbych zápisoch, ktoré slúžia ako
prostriedok komunikácie.vzdelávanie žiakov v oblasti informatiky zabezpečí získavanie
digitálnej gramotnosti.
Spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní iných predmetov sa buduje informatická kultúra žiakov.
Vyučovanie predmetu informatická výchova sa uskutočňuje v učebni informatiky a žiaci sú
delení na skupiny podľa platných predpisov.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na tematické okruhy:
 Princípy funfovania IKT
 Komunikácia prostredníctvom IKT
 Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie
 Informačná spoločnosť
 Informácie okolo nás

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1.stupni ZŠ je oboznámiť žiakov s počítačom
a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj
ovládaním primeraných veku umožniť žiakom získať základné poznatky a zručnosti
vpoužívaní počítača.
Viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov používaných pri práci
súdajmi v počítačových systémoch. Vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu
informačných prostriedkov srešpektovaním právnych a etickýh zásad.
V rámci medzipredmetových vzťahov vedieť využívať informačné technológie vo
vyučovaní iných predmetov, pri tvorbe medzipredmetových projektov.
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Kľúčové kompetencie žiakov
V jednotlivých tematických okruhoch získa žiak nasledovné kompetencie:

Princípy funfovania IKT





oboznámiť sa s počítačom, myšou, klávesnicou
oboznámiť sa s možnosťami vstupných a výstupných zariadení
získať základné zručnosti pri práci so súbormi, priečinkami
získať prvotné informácie o práci s internetom

Komunikácia prostredníctvom IKT





pracovať s elektronickou poštou
pochopiť spôsob a mechanizmy práce s internetom
uvedomiť si bezpečnostné riziká pri práci s internetom
vybrať potrebné informície

Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie




zoznámiť sa so špecifickými postupmi riešenie problémov prostredníctvom
IKT
poznať pojmy algoritmus, program, programovanie
získať základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT

Informačná spoločnosť




oboznámiť sa s ukážkami využitia IKT v bežnom živote
pochopiť, že pre používanie IKT je potrebný správny postoj k dostupným
informáciám
osvojiť si zodpovedné používanie interaktívnych médií

Informácie okolo nás





poznať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
získať prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní
grafických informácií
porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí
pochopiť spôsoby reprezentácie základných typov informácií

Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania:
 Slovné – vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor
 Praktické – metódy riešenia úloh, praktické činnosti, samostatná práca

Formy práce:





individuálna práca
skupinová práca
práca vo dvojiciach
kolektívna práca
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Učebné zdroje
Na podporu učenia žiakov sa budú používať nasledovné učebné zdroje:

Didaktická technika:


počítačová učebňa vybavená pripojením na internet, tlačiarňou, skenerom,
dataprojektorom

Materiálne výučbové prostriedky:



prezentácie
internet

Odborná literatúra:









Salanci: Práca s grafikou
Machová: Pracovné listy MS WINDOWS, MS OFFICE
Machová: Práca s textom
Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami
Bezáková, Kalaš: Tvorivá informatika – 1 zošit o číslach a tabuľkách
Salanci: Tvorivá informatika – 1 zošiť o obrázkoch
Kalaš, Winczer: Tvorivá informatika – Informatika okolo nás
Hrušecká, Varga: Tvorivá informatika – 1.zošit s internetom

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Kritériá hodnotenia vyplývajú z výkonových štandardov žiakov.
Na zabezpečenie objektívneho hodnotenia žiakov sa použijú postupy:
 Verbálna forma – odpoveď žiakov, rozhovor, diskusia
 Praktické aktivity, slovné hodnotenie
 Samostatná práca žiakov – projekt v zadanom aplikačnom prostredí
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Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Informatická výchova
Tematický celok
Princípy fungovania
IKT

Časová
dotácia
3

Ročník: druhý
1 hod. týždenne
Téma

Obsahový štandard

Základné pravidlá v
učbni
Základné zručnosti
pri práci s IKT

Oboznámenie sa s počítačom
Pomenovanie častí počítača
Ovládanie klávesnice, myši
Využívanie internetu ako zdroj
zábavy, informácií v textovej a
obrazovej podobeBezpečné správanie
na internete
Základy slušného správania sa na
internete
Získanie základov algoritmického
myslenia

Výkonový štandard
- ovládať zásady správneho sedenia
pri PC
- vymenovať z akých častí sa skladá PC
- vedieť samostatne zapnúť a vypnúť PC
- vedieť pracovať s klávesnicou a myšou
- vedieť napísať internetovú adresu
v správom tvare
- vedieť samostatne spustiť internet
- vedieť vyhľadať obrázky na internete a
upravovať ich v danom prostredi

Ochrana života a
zdravia

- vedieť riešiť jednoduché algoritmy
v detskom programovacom prostredí

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Komunikácia
prostredníctvom IKT

5

Internet

Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Informačná
spoločnosť

2

Hlavolamy

4

Práca
s multimédiami

Spúšťanie hry a hudby z CD
Ovládanie jednoduchých hier

- vedieť správne uchopiť a spustiť CD

Informácie okolo nás

19

Základy práce
s grafickým
editorom (skicar)

Oboznámenie sa s prostredím
grafického editora, kreslenie obrázka
voľnou rukou, s použitím nástrojov
Využívanie nástrojov grafického
editora pre kreslenie obrázkov,
kreslenie pomocou geom. tvarov
Vkladanie písmen a slov v grafickom
editore
Práca s textovým editorom, vkladanie
obrázkov
Využívanie možností IKT pri riešení
úloh v rámci projektového
vyučovania

- vedieť sa orientovať v prostredí grafického
editora
- vedieť pracovať s jednotlivými nástrojmi
- vedieť samostatne, podľa návodu nakresliť
obrázok
- vedieť pracovať s obrázkom a používať
operácie kopírovanie, prilepenie, otáčanie
- vedieť obrázok uložiť a otvoriť
- vedieť pracovať v programe textového
editora, - vedieť samostatne napísať
jednoduchý text, vedieť vytvoriť pozvánku,
oznam, - vedieť pracovať samostatne
a v skupine pri tvorbe projektu

Informácie okolo nás
Základy práce
s textovým
editorom
Tvorba projektov
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Prierezové
témy

Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia

Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Informatická výchova
Tematický celok
Informácie okolo
nás

Časová
dotácia
10

Téma

Ročník: tretí
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard
Žiak vie:

Prierezové témy

Informácie
Informatika
Práca s grafikou
Jednoduchá
animácia
Práca s textom

Informácia, získavanie a uchovávanie
informácií
Druhy informácií
Grafická informácia, obrázok,
fotografia
Vianočná pohľadnica (Skicár,
LogoMotion)
Základné nástroje – kreslenie,
maľovanie, sprej
Vkladanie textu, výber oblasti
Plošné útvary, výplň, miešanie farieb
Prekresľovanie snímok, priesvitky padajúca kvapka
Skákajúca lopta, rastúci kvet, strom
Jednoduchý textový editor – Notepad,
Wordpad
Textový editor – MS Word,
OpenOffice, Writer
Prepis jednoduchého textu
z rozprávkovej knihy
Vloženie obrázka a úprava obrázka

- že informatika sa zaoberá rôznorodými
informáciami
- používať panel nástrojov grafického editora
pri tvorbe a úprave obrázkov a fotografií
- vedieť samostatne vytvoriť návrh pohľadnice
- uplatňovať fantáziu a tvorivosť
- vytvoriť obrázok s využitím nástrojov
programu LogoMotion
- kopírovať a presúvať obrázky
- vytvoriť rad obrázkov v časovom a logickom
slede
- vytvoriť vlastnú animáciu
- vytvoriť textový dokument
- dokázať pracovať s klávesnicou
- používať jednoduché nástroje na úpravu
textového dokumentu
- samostatne prepísať a upraviť predtlačený
text
- vkladať obrázky z ClipArtu
- upraviť obrázok

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektov
a prezentačné
schopnosti

Zoznámenie sa s webstránkou,
odkazmi, používanie detských
internetových stránok
Využívanie internetu ako zdroja
zábavy, ale aj získavania informácií
v textovej alebo obrazovej podobe
Pravidlá a obmedzenia, hľadanie
riešení

- porozumieť odkazom, vedieť sa pohybovať
po webstránkach
- vyhľadávať obrázky na internete a upravovať
ich vo vhodnom prostredí
- nájsť informácie na internete
- spustiť hru na internete
- riešiť algoritmy v detskom programovom
prostredí

Ochrana života
a zdravia
Mediálna výchova

Komunikácia
prostredníctvom
IKT

5

Práca s internetom

Postupy, riešenia

8

Algoritmy a riešenie
problémov
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Osobnostný
a sociálny rozvoj

problémov,
algoritmické
myslenie
Princípy
fungovania IKT

6

Počítač
Práca so súbormi
Vstupno/výstupné
zariadenia, skener
Prenosné médiá

Informačná
spoločnosť

4

Komunikácia
prostredníctvom
internetu

Špecifické postupy riešenia
problémov prostredníctvom IKT
Základy algoritmického myslenia
a schopnosť uvažovať nad riešením
problémov.Zostavovanie živých
obrázkov
Vývoj počítačov
Základné časti počítača, klávesnica,
myš
Adresár, súbor, zložka
Ukladanie a otváranie súborov
Práca s priečinkami
Vstupno/výstupné zariadenia
Skenovanie, tlačiareň
Disketa, CD, DVD, USB
Bezpečné správanie sa na internete,
oboznámenie sa s rizikami spojenými
s prácou na internete
Autorské práva
Úloha a význam počítača v živote
ľudí a spoločnosti

- pracovať s návodmi
- popisovať návod pomocou obmedzenej
množiny slov

- poznať históriu informatiky a počítačov
- vedieť z akých základných častí sa skladá
počítač (PC, monitor, klávesnica, myš).
- samostatne zapnúť a vypnúť PC
- vytvoriť priečinok, uložiť súbor, zmazať
súbor a priečinok, otvoriť súbor
- rozlíšiť vstupné a výstupné zariadenia
- tlačiť dokument
- rozlíšiť jednotlivé médiá
- správne použiť jednotlivé médiá v počítači
- poznať základné pravidlá práce na internete
- pochopiť základné autorské práva pri
kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD
- naučiť sa možnosti uplatnenia PC v bežnom
živote

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Informatika
Tematický celok
Opakovanie pojmov

Informácie okolo

Časová
dotácia
4

1

Téma
Úvodná hodina
Opakovanie pojmov
a zručností 3.
ročníka
Informácie

Ročník: štvrtý
1. hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Oboznámenie sa s učivom
Získavanie a uchovávanie informácií

Chápe dôležitosť dodržiavania bezpečnostných
pokynov pre prácu s PC

Ukladanie informácie do súborov

Pozná a vie rozlíšiť rôzne druhy informácií
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Prierezové
témy

OSR

nás
Princípy fungovania
IKT

5

Informačná
spoločnosť

2

Informácie okolo
nás

5

Základy
programovania

7

Komunikácia
prostredníctvom
IKT

4

Opakovanie

2

Čo sme sa naučili

3

ENV
OSR
ENV

Pamäťové média
Skener
tlačiareň
Digitálny fotoaparát
Voľný čas a IKT
Bezpečnosť
počítača a jeho
užívateľa
Práca s textom,
Text a obrázok
Automatické tvary
Rozprávka

Disketa, CD, DVD, USB, Pevný disk
Digitálny fotoaparát
úprava fotografie

Vie rozlíšiť jednotlivé pamäťové média, tlačiť
obrázok upraviť obrázok

Počítačové hry, hudba, filmy
Počítačová kriminalita ochrana
počítača

Vie efektívne využívať voľný čas s využitím
IKT
Pozná a dodržiava pravidlá bezpečnosti na
internete
Vie využívať základné nástroje na úpravu
dokumentu
Vie vložiť a upraviť obrázok
Vie vytvoriť textový dokument

OSR
MDV
ENV

Batík,
Batík čaruje
Program
Opakovanie
príkazov
Úlohy na
precvičovanie
E-mail, poštový
program
Interaktívna
komunikácia
Opakovanie

Základné prostredie
Riešenie zadanej úlohy
Vytvorenie programu
Opakovanie príkazov
Schody, špirála

Vie sa orientovať v programe
Vie zapísať postup riešenia
Vie vytvoriť, uložiť program
Vie samostatne riešiť úlohy

OSR
MDV
DV

e-mail, e-mailová schránka, e-mailová
adresa
posielanie a príjimanie mailov
komunikácia- ICQ, SKYPE
Opakovanie teoretických
a praktických vedomostí
Prezentácia projektu

Vie založiť e-mailovú schránku
Vie posielať a prijímať e-maily
Vie využívať rôzne nástroje komunikácie

OSR

Záverečná práca
Záverečné
opakovanie

Jednoduchá úprava textového
dokumentu
Vloženie a úprava obrázku
Prepis rozprávky
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Vie pracovať samostatne a prezentovať svoju
prácu

OSR
DV
TPPZ

OSR
TPPZ
TPPZ

Etická výchova
Názov predmetu

Etická výchova

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.rok

Ročník

prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s
vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.
Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych
zásadách, ale zážitkovým učením, účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu
(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi
v súlade.
Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli
k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi Etická výchova sa prvom rade
zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii
správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho
správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností otvorená komunikácia, empatia,
pozitívne hodnotenie iných, ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevenciu porúch správania a učenia.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
 prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
 normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je
do istej
 miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je
schopná
 správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
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koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad
medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom
sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na
prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.

Kľúčové kompetencie žiakov








žiak sa naučí sebaúcte a autonómnemu cíteniu a mysleniu
žiak sa naučí hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
žiak spoznáva prvky efektívnej komunikácie a prosociálneho správania
primeraného veku
žiak spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov
žiak sa naučí zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy
žiak si rozvíja sociálne zručnosti
žiak sa naučí spolupracovať v spoločenstve žiakov

Stratégia vyučovania





dialóg a diskusia
zážitkové ( skúsenostné metódy)
učenie posilňovaním žiaduceho správania
učenie disciplinovaní

Učebné zdroje



Metodické príručky k etickej výchove , internetové zdroje.
Pracovné zošity pre jednotlivé ročníky.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Pri hodnotení výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na
to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať dohy ich individuálne osobitosti.
V súlade s učebnými plánmi sa etická výchova neklasifikuje..
Etickú výchovu hodnotíme slovne, do katalógového listu sa uvádza „absolvoval“.
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Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok
Postoje a
zručnosti
v medziľuds
kých
vzťahoch

Prvky
prosociálneh
o správania
v žiackom
kolektíve

Časová
dotácia
6

5

Téma

Ročník: prvý
1 hodina týždenne
Obsahový štandard

Prvé kontakty v triede a
v škole.
Spolupracujúce
spoločenstvo, ako
základ pre dobré
spolužitie.
Formulovanie pravidiel.
Komunikácia zameraná
na sebaprezentáciu
a sociálne vzťahy.
Pravidlá podporujúce
spolužitie v skupine
Neverbálna
komunikácia

-predstavenie sa, zoznamovanie,
oslovenie, pozdrav
-sedenie v kruhu, aktívne počúvanie

Vzájomná úcta pri
komunikácii
Úcta k vzájomným
požiadavkám.
Vďačnosť za vykonané
dobro .
Vzájomná pomoc
medzi spolužiakmi
členmi rodiny.
Ochota spolupracovať
v kolektíve rovesníkov,
aktívne počúvanie

-pekne sa oslovovať, pozdraviť sa,
počúvať sa navzájom...

-pravidlá typu mať právo byť
vypočutý, právo, nevyjadriť sa, mať
vzájomnú úctu a dôveru ,
nevysmievať sa, hovoriť pravdu,
chrániť veci svoje i iných…
-kto som, čo dokážem- vnímanie
samého seba
-slovne vyjadriť rozdiel medzi
dobrom a zlomna ľuďoch zo svojho
okolia
-pozitívne oceniť iných

-rešpektujeme sa navzájom

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Žiak
-pozná spolužiakov po mene, vie sa predstaviť,
pozdraviť, osloviť spolužiakov.
- chápe význam komunikácie pre dobré spolužitie v
spoločenstve, vie aktívne počúvať.
-pozná pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť.
- vie sa predstaviť a učí sa prezentovať sám seba,
hovoriť pravdu.
-má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné ľudské
vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný, nahnevaný,
radostný, vďačný, nevšímavý...)
-vie pomenovať svoje dobré vlastnosti
-reálne vnímať sám seba.
-vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom a učiteľom
-vie aké má prvky úcta k spolužiakom.
- pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav, vďačnosť
a prosbu.
-pozná reč tela, rúk.
-chápe gestá neverbálnej komunikácie.
- vie vhodne použiť pozdrav, prosbu, poďakovanie

Ľudské práva
a ich zmysel

Sebareflexia
Multikultúrna
výchova
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

Prosociálna
výchova

- vie byť k spolužiakom ústretový
- prežíva vďačnosť voči tým, čo mu pomôžu

-prosím, ďakujem
- vie aktívne pomôcť spolužiakom i rodičom
- pomoc medzi spolužiakmi,
-postavenie v rodine
-vie spolupracovať s deťmi s rovnakými záujmami
-spolupráca s deťmi
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Výchova k
rodičovstvu

Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta

Pozitívne
hodnotenie
iných

Naša rodina

4

8

10

Uvedomovanie si
vlastnej hodnoty
Poznanie a postupné
zvnútorňovanie
povedomia,
jedinečnosti
a nedotknut.
Sebaovládanie
a znášanie námahy pri
prekonávaní prekážok
Sebahodnotenie
sebaúcta žiakov.

-rozdiel medzi mnou a ostatným
svetom

Človek a jeho hodnota
Spoznávanie
pozitívnych vlastností
detí v triede, v škole,
v rov.vzťahoch…
Hodnotenie druhých,
a povzbudzovanie
Podporovanie
pozitívneho
sebaobrazu detí.
Prehodnocovanie
negatívnych
skutočností .
Klamanie a žalovanie.
Postoj k ľuďom, ktorí
sú nám nesympatickí,
spôsobujú nám alebo
druhým zlo
Prijatie podpory
a pomoci od iných

- jedinečnosť človeka, jeho význam v
Spoločnosti

Uvedomovanie si
hodnoty rodiny pre
jednotlivca.
Uvedomovanie si
hodnoty rodiny pre

Čo sa mi na našej rodine najviac páči?
- čo dokáže moja rodina
S kým z rodiny si najviac rozumiem,
nerozumiem...?
Čo by som mohol urobiť pre lepšie

- som jedinečný a mám na to právo
- sebaovládanie a prekonávanie
prekážok, ako
súčasť cesty k cieľu

- poznáva sám seba, uvedomuje si vlastnú hodnotu
- cíti potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými
- uvedomuje si vlastnú jedinečnosť, čím sa líši od
Iných
- chápe potrebu vytvárať a dodržiavať pravidlá
spolužitia v skupine, riadiť sa nimi hoci sa nám to
niekedy nepáči
- dokáže zhodnotiť svoje klady aj nedostatky, no vie, že
nikto nie je dokonalý

- viem aký som a mám sa rád

-spoznávanie pozitívnych vlastností
svojich spolužiakov
-pozitívne hodnotenie druhých,
povzbudzovanie iných
- pozitívne sebahodnotenie
- efektívne riešenie problémov
dobro – zlo, napr. branie si vecí
navzájom, posudzovanie a
ponižovanie, urážanie menej zdatných
detí v oblasti intelektu a prejavov
-lož má krátke nohy,
-úmyselne, neúmyselne

- vie si uvedomiť vplyv človeka na iných ľudí
- je schopný oceniť dobro na iných, vie aj prijať
ocenenie,
- vie verbálne vyjadriť pozitívne vlastnosti
spolužiakov a rovesníkov
-dokáže vyzdvihnúť svoje kladné stránky osobnosti
-snaží sa vyriešiť problémy v triede pokojne bez
zbytočných emócií
- dokáže si uvedomiť, čo môžu spôsobiť klamstvo a
žalovanie
- rozvíja postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí
osobná aktivita pri vytváraní pozitívnych vzťahov
a klímy v spoločenstve

Ochrana života a
zdravia
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu

-teší sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí
- je schopný prijať pomoc od iných

- vzájomné sympatie, nesympatie,
dobro a zlo
- ďakujem za pomoc
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-reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie vyjadriť, čo ho
na rodinných vzťahoch teší, čo je v rodine
najdôležitejšie,
- vie verbálne vyjadriť, čím rodina prispieva do
spoločnosti ( práca rodičov...)

Rodinná
výchova,
úcta k rodičom a
dospelým

spoločnosť.
Príbuzenské vzťahy
Vzťahy v rodine
Rodinné pravidlá.
Rodičovská láska a jej
význam v živote
dieťaťa
Úcta, komunikácia a
pomoc medzi členmi
rodiny Význam
blízkeho človeka pre
život jednotlivca
Prežívanie radosti
z dosiahnutej práce

vzťahy
v našej rodine,
Ktoré z rodinných pravidiel sa mi
najťažšie dodržiavajú, prečo?
emocionálne prejavy, prejavy
starostlivosti, pomoci
Koho rád pozorujem pri práci? Čo by
som rád vedel ako moji blízki?
Moji rodičia, kamaráti.
vyhodnotenie práce, hry
-darček pre kamaráta

-vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy
(mama, otec, brat, sestra, súrodenec, starí rodičia,
teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica)
- dokáže zdôvodniť dôležitosť rodinných pravidiel
a potrebu ich dodržiavania
-vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany
a lásky, ktoré mu rodina poskytuje
- vie členom rodiny opätovať dobro - dobro zažité
v rodine prenáša do žiackeho kolektívu
-rád hovorí o dosiahnutých úspechoch, teší sa z nich

Výchova k
rodičovstvu

- vie prejaviť vďačnosť prostredníctvom darčeka

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok
Postoje
a
zručnosti
medziľudsk
ých
vzťahov

Tvorivosť

Časová
dotácia
5

5

Téma
Opakovanie získaných
zručností z 1.ročníka.
Počúvanie iných ako prvý
predpoklad
spolupráce.
Sebaovládanie pri
prijímaní informácií
o sebe.
Základy spolupráce
v skupinách.
Základy spolupráce
v skupinách.
Objavovanie vlastných
daností.

Ročník: druhý
1 hodina týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Využívanie poznatkov z prvého
ročníka –
pozdrav, oslovenie
Počúvanie iných ,spolupráca.

Žiak pozná mená svojich spolužiakov, dokáže ich
Osloviť
Žiak - chápe význam počúvania iných a spolupráce
s nimi.

Enviromentálna
výchova
- vzťahy medzi
Žiakmi

Sebaovládanie pri prijímaní
informácií o sebe.
Práva a povinnosti v skupine.

uvedomuje si potrebu sebaovládania pri prijímaní
informácií o sebe.
-dodržiava pravidlá pri práci v skupine

Multikultúrna
výchova,

Vlastné schopnosti, danosti, talent

Žiak - uvedomuje si svoje vlastné danosti a pozitívne
stránky

Estetické cítenie,
umelecké
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Iniciatíva

Vyjadrenie
citov

5

5

Rozvoj fantázie
a pozorovacích
schopností.
Tvorivosť, ktorú od
nás očakávajú
a prijímajú iní.
Tvorivosť iných, ktorá
nás obohacuje.
Využitie tvorivosti
v živote triedy.
Iniciatíva
v sebapoznaní.
Iniciatíva vo vzťahu
k iným.
Hľadanie možností,
ako vychádzať
v ústrety iným ľuďom.
Žalovanie
a podvádzanie.
Iniciatíva, ktorá
ohrozuje moje zdravie
a osobnú bezpečnosť.
Vyjadrenie vďačnosti,
ochoty, láskavosti,
obdivu.
Ako si vzájomne
vyjadrujeme city
v rodine, medzi
priateľmi
a spolužiakmi.
Úcta k žene, matke,
sestre, spolužiačke.
Úcta k mužovi,
otcovi,
bratovi, spolužiakovi.
Kultivované
vyjadrovanie
negatívnych citov.

danosti,
ich prezentácia
Fantázia , pozorovacie schopnosti.

-rozvíja si tvorivosť a pozorovacie schopnosti

Tvorivosť, ktorú od neho očakávajú
iní.
Prijímanie tvorivosti od iných.

-teší sa z využitia svojej tvorivosti v prospech iných
využíva a prijíma tvorivosť od iných

Multikultúrna
výchova,

Pravidlá triedy a ich význam.
Fungovanie tela – vplyv na
prežívanie, pohodu,nepohodu
Iniciatíva vo vzťahu k spolužiakom.
Ústretovosť k iným

-chápe význam pravidiel v skupine
Žiak - chápe ako vplýva fungovanie jeho tela na jeho
prežívanie.
- je iniciatívny vo vzťahu k iným.
- prežíva radosť, keď vychádza v ústrety iným.
- vie vyriešiť inými neprijatú iniciatívu a vie posúdiť,
ktorá iniciatíva je pre neho neprijateľná.
-vie odmietnuť iniciatívu ohrozujúcu jeho zdravie
a osobnú bezpečnosť.

Žalovanie a podvádzanie.
Ohrozenie zdravia, osobná
bezpečnosť.
Vďačnosť, ochota, láskavosť, obdiv.

Žiak - vie vysvetliť verbálne aj neverbálne, čo je
vďačnosť, ochota, láskavosť, obdiv.

Cit, rodina, priateľ, spolužiak.

- vníma a akceptuje city iných

Žena, matka, sestra, spolužiačka –
vzťah k nim
Muž, otec, brat, spolužiak – vzťah k
nim
Zlosť, hnev, zúrivosť, smútok, vzdor.

vie vysvetliť, čo je úcta k žene aj k mužovi a vie aké
prvky má úcta.
- vie kultivovane vyjadriť negatívne city. Akceptuje
city iných.
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Multikultútne
Vzťahy
Ochrana života a
zdravia

Multikultúrna
výchova,
Výchova k
rodičovstvu

Naša trieda
–
Spoločenstv
o detí

Správanie sa medzi
sebou.Čo sa mi v našej
triede páči.Slušnosť
a ohľaduplnosť.Čestnosť a
pomoc slabším.
Rešpektovanie inakosti.
Vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami.
Kamarátstvo a priateľstvo.
Čo je dôležité pre
priateľstvo.
Vzťahy v triede.
Dodržiavanie
pravidiel správania v
triede.Podpora vzájomnosti
a spokojnosti.
Tolerancia a spolupráca.
Vyhodnotenie práce.

13

Vzťahy medzi spolužiakmi.
Zameranie na pozitíva v triede, na
dobré
vlastnosti žiakov
Čestnosť a empatia, prosociálnosť
Dodržiavanie a rešpektovanie
pravidiel
správania sa v triede.
Vzťah chlapec – dievča.
Význam kamarátstva a priateľstva.
Spokojnosť, spolupráca, tolerancia.
Pozornosť a ohľaduplnosť.
Naše pravidlá

Žiak - chápe význam kamarátstva a priateľstva,
prežíva radosť z toho, že je prijatý do skupiny.
- chápe iných, snaží sa vcítiť do ich pocitov, vie
pomôcť slabším
-vie spolupracovať v naliehavej situácii
-vie pomôcť
- uvedomuje si potrebu dodržiavania pravidiel
správania.
- vie rozpoznať osobitosti chlapcov a dievčat
- vie si vyjasniť svoje myšlienky o priateľstve
a porovnáva ich s ostatnými členmi skupiny
- dokáže byť pozorný a ohľaduplný k svojim
spolužiakom, neubližuje im
Žiak – vie dodržiavať a rešpektovať pravidlá
správania sa v triede.

Enviromentálna
výchova
Multikultúrna
výchova,
spolužitie
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna
výchova

Konsenzus, súhlasné rozhodnutie
- vie dosiahnuť konsenzus v spoločných záujmoch,
myšlienkach a prioritách

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov

Časová
dotácia
6

Téma
Opäť sme spolu
Vytvorme si pravidlá
S kým si rád
pohovorím
Vlastné úspechy
a zlyhanie
Povedať NIE
Dôsledky agresívneho
správania medzi
deťmi

Ročník: tretí
1 hodina týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

-vzájomné prijatie, nadviazanie
kontaktov,
radosť z opätovného stretnutia
- pravidlá , práva a povinnosti

Žiak pozná mená spolužiakov, dokáže prejaviť
sympatie .
Žiak si uvedomuje opodstatnenosť pravidiel, práv
a povinností.

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova,

-komunikácia medzi žiakmi
-sebapoznanie a sebadôvera
-odmietnutie, bezpečnosť, zdravie
-agresívne správanie, šikanovanie
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Žiak si uvedomuje miesto komunikácie pri vytváraní
vzťahov medzi ľuďmi.
Žiak dokáže posúdiť v čom je podobný, lepší ,v čom
sa
Žiak dokáže odmietnuť iniciatívu ohrozujúcu zdravie.
Žiak si vie uvedomiť dôsledky agresívneho správania

Vcítenie sa do
prežívania
iných Empatia

Riešenie
konfliktov
– výchova k
zmierlivosti

Pomoc,
darovanie,
delenie sa

8

5

8

Čo cítiš?
Poznáte sa dobre?
Spoluprežívanie citov
s inými
Schopnosť empatie
Bohatstvo prežívania
Pozitívne a negatívne
emócie
Radosť a vďačnosť
Naše zdravie
Právo na omyl ,
možnosť nápravy
Kultúrne spôsoby
riešenia konfliktov
Protirečivé aspekty –
dve tváre
Odpúšťanie
Kompromis – forma
riešenia konfliktu
Vnímanie okolia
Zmyslami
Pomoc v konkrétnej
situácii
Konanie v prospech
prírody
Ohľaduplnosť
k ostatným
Prosociálne správanie
Schopnosť deliť sa
Potreba pomoci v
živote

Naša škola

6

Povedomie príslušnosti
k škole
Poznávanie a
hodnotenie kvality

-emócie, rozmanitosť citov, ich
uvedomovanie
-uvedomenie seba, osobnosť iného
-identifikácia citov, prežívanie
-vyjadrenie pozornosti a empatie voči
iným
-vcítenie sa do pocitov iných
-pochopenie situácie iných ľudí
-odovzdávanie radosti a zmierňovanie
smútku najbližších
-uvedomenie si hodnoty zdravia
-uvedomenie si práva na omyl aj u
seba aj u iných a možnosti ich
nápravy
-riešenie konfliktov spoluprácou
,kultúrnym spôsobom
-odpúšťanie a jeho význam
v medziľudských vzťahoch
-hľadanie kompromisu pri
nedorozumeniach
-prežívanie prosociálnosti, vnímanie
okolia zmyslami
-vyskúšanie si pomoci v konkrétnej
situácii
-starostlivosť o prírodu, -ochrana
zvierat
-rozvíjanie spolupatričnosti a empatie
k iným
-podelenie sa a darovanie v rámci
rodiny
-podelenie sa v rámci žiackeho
kolektívu
-uvedomenie si dôležitosti vzájomnej
pomoci
-utváranie povedomia k príslušnosti
k svojej škole
-poznávanie kvalít a predností školy
-prežívanie spolupatričnosti v triede i
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Žiak si dokáže uvedomovať a identifikovať svoje city.
Žiak si dokáže uvedomiť seba samého vo vzťahu
k iným a prijať osobnosť iného.
Žiak dokáže spoluprežívať city s inými.
Žiak vie hľadať dôvod na radosť a smútok u seba aj
u iných
Žiak vie na základe vlastných zážitkov pochopiť
situáciu iných ľudí
Žiak si uvedomuje právo na zdravotnú starostlivosť.
Žiak prejavuje záujem o zdravotne postihnutých ,
starých a chorých ľudí
Žiak vie prijať svoj omyl a vie sa pokúsiť o nápravu

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Žiak dokáže riešiť konflikt a nedorozumenie
Žiak dokáže prijať protirečivé aspekty
Žiak sa učí odpúšťať sebe aj iným
Žiak dokáže spolupracovať s druhými deťmi
Žiak si uvedomuje význam kompromisu a odpúšťania
Žiak vníma prírodu zmyslami
Žiak pomáha druhým v konkrétnej situácii
Žiak sa rozhoduje a koná v prospech prírody,
prejavuje záujem, spolupatričnosť a empatiu
k prírode.
Žiak prejavuje záujem a starostlivosť o druhých.
Žiak prejavuje pozornosť a empatiu voči spolužiakovi
Žiak prežíva radosť z robenia radosti iným.
Žiaci si vzájomne urobia radosť s darčekom.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Žiak vie nielen brať od rodičov, ale im aj dávať.
Žiak vie poskytovať fyzickú aj psychickú pomoc
iným.

Multikultúrna
výchova,

Žiak pozitívne zažíva príslušenstvo k danej skupine,
triede, škole.
Žiak vie porozprávať o kvalitách školy priateľovi.
Žiak sa vie pozitívne naladiť a prijať okolie,

Multikultúrna
výchova,

školy
Prostredie presahujúce
triedu
Prospešnosť školského
prostredia
Čo môžem urobiť pre
moju školu
Spolupráca školy
a rodiny

v rámci školy
-uvedomenie si dôležitosti a prednosti
svojej školy
-aktívne zapájanie sa do života školy
-rozvíjanie spolupatričnosti medzi
rodinou a školou

spolužiakov z inej triedy.
Žiak si prehlbuje vedomie dôležitosti a prospešnosti
školského prostredia.
Žiak sa aktívne zapája do života školy, zúčastňuje sa
súťaží a rôznych akcií.
Žiak si uvedomuje svoje miesto v rodine, v škole, vie
porovnať osobitosti oboch spoločenstiev.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický celok
Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
I. Ako sa vyznať vo
svojom okolí

Časová
dotácia

Téma

Ročník: štvrtý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

1.Batoh plný
želaní.

Ponúknuť žiakom víziu
spolupracujúceho spoločenstva ako
základ pre dobré spolužitie

Žiak sa vie zoznámiť, oslovovať menom, uvedomuje si
hodnotu vlastného mena i mena každého v spoločenstve

Osobnostný a
sociálny rozvoj

2. Čarovné
slovíčka Malý
florentský pisárik

Základné komunikačné zručnosti

Žiak chápe zmysel a podstatu slov ďakujem, prosím,
prepáč a je schopný ich používať.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

3. Okuliarnik

Tolerancia.

Žiak vníma kamarátske vzťahy medzi spolužiakmi,
rozvíja toleranciu.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

4. Chlapci
a dievčatá

Čo očakávame od chlapcov a čo
očakávame od dievčat

Žiak má ujasnené predstavy o chlapcoch a dievčatách,Vie Osobnostný a
tolerovať a kultivovane sa správať k opačnému pohlaviu. sociálny rozvoj

7

5. Môj zvláštny sen Vnútorný svet druhého pohlavia
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Žiak vie vysvetliť základné rozdiely medzi pohlaviami,
chápe význam zlatého pravidla mravnosti
v medziľudských vzťahoch

Osobnostný a
sociálny rozvoj

6. Ako spolu
vychádzame

Kultivované správanie

7Hviezdne dieťa.
Tolerujeme sa
navzájom.

Kultivované správanie
Tolerancia

REÁLNE
A ZOBRAZENÉ VZORY

8. Uhádnem, kto
som?

II. Objavujeme
Slovensko

7

Žiak si dokáže osvojiť základné prejavy vzájomnej úcty
v komunikácii, pozitívne prijať príslušníka iného pohlavia
a kultivovane sa
Žiak dokáže prejaviť úctu v komunikácii, pozitívne prijať
príslušníka iného pohlavia a kultivovane sa k nemu
správať

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Porozumenie

Žiak pozná pojmy vzor, vplyv vzoru, pozitívne
a negatívne vzory správania.

Osobnostný a
sociálny rozvoj.

9. Môj vzor.

Môj vzor.

Vie si zodpovedne vybrať vzor a riadiť sa podľa neho /
optimizmus, ochota, povaha vybranej osoby/

Tvorba projektov

10.

Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu,
počítačových hier, reklamy, prezentácia
prosociálnych vzorov v bezprostrednom
okolí dieťaťa – rodič, učiteľ...
Sloboda a zodpovednosť.

Vie upozorniť na vzory v bezprostrednom okolí, naučiť
sa analyzovať a hodnotiť programy vysielané
masmédiami.

Tvorba projektov a
prezentačné
zručnosti.

11. Môj kamarát,
môj vzor.

Vie uvažovať o osobe dôležitej v jeho živote , podnietiť
vzájomnú komunikáciu.

12.
Čitateľský návyk ako možný vzor
Môj literárny vzor. objavovania prosociálnych vzorov

Vie si uvedomiť možnosť pozitívneho ovplyvnenia cez
literatúru, prečo je potrebné veľa čítať.

13.
Filmový vzor.
Môj filmový
hrdina.
14. Kde býva krása Ľudské hodnoty

- Žiak vie rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé na správaní
rozprávkových hrdinov, rozlišovať žiadúce a nežiadúce
správanie televíznych hrdinov
Chápe význam pozitívnych ľudských hodnôt

15. Komu to patrí? Zmeny a detaily.

Vníma detaily na iných a ich zmeny, všíma si zmeny
najmä v správaní – v škole, doma, v skupine priateľov

Osobnostný a
sociálny rozvoj.

16.Kto pomôže
Tiborovi?

Podporovanie záujmov.

Osobnostný a
sociálny rozvoj.

17. Slávnostný
deň.

Tvorivosť

18. Pravidlá.

Pravidlá,
ktoré nám uľahčujú život.

Vie prezentovať svoje osobnostné kvality, využiť ich
tvorivo v prospech iných – schopnosť, sebadôvera.
Hrdosť, užitočnosť
Vie pripraviť návrhy na prekvapenie, vytvoriť v skupine
darček pre konkrétneho adresáta, využiť tvorivosť ako
prostriedok na riešenie problému
Vie si uvedomiť, že dodržiavanie pravidiel je podmienkou
spolužitia bez konfliktov

7
ROZVOJ TVORIVOSTI
A INICIATÍVY

Tvorba projektov a
prezentačné
zručnosti.
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Tvorba projektov a
prezentačné
zručnosti.
Mediálna výchova.

Tvorba projektov a
prezentačné
zručnosti.
OSR

19. List pre
Komunikácia a medziľudské vzťahy
Marťana.
20. Neslušné slová. Riešenie každodenných problémov

21.Chlapec
s dvoma očami.
Napĺňanie obsahu
dohovoru o právach
dieťaťa
Náš región - vlasť

Čím sa líšime?

22.Čo chcem a čo Želania a potreby.
potrebujem.

9

IV. Naše starobylé
pamiatky a ich krása

3

Chápe pojmy a súvislosti týkajúce sa medziľudských
vzťahov.
Vie využiť schopnosti a iniciatívu spolužiakov pri
každodenných problémoch, otázky typu – Čo sa stane
keď...
Vie porovnať čím sa ľudia v rôznych krajinách od seba
odlišujú a prečo. Žiak vie vnímať rozdiely ľudí v iných
krajinách.
Chápe rozdiel medzi želaniami a potrebami, nie na všetko
čo si želám mám aj právo
Dohovor o právach dieťaťa
Vie si uvedomiť , že naše práva nám nikto nemôže
odňať.

OSR

Vie si uvedomiť rozdiel medzi individuálnymi
a skupinovými právami, utvárať názorový konsenzus
Vie, že práva úzko súvisia s povinnosťami.

OSR

Žiak chápe a uvedomuje si svoje práva a ich akceptáciu
v demokratických krajinách.
Vie si uvedomiť , aký je dôležitý spôsob nášho správania
sa pre prijatie inými.
Vie si uvedomiť dôležitosť vlastného domova,
prehlbovať vzťah k svojmu rodisku, miestu, kde žijem.

OSR

Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka

Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaka

23.Dohovor
o právach dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa.

24.Let balónom

Individuálne a skupinové práva

25.Práva
a povinnosti

Povinnosti

26.Bingo 2

Ochrana práv

27.
28.Slovensko.

Spoločenstvo
/ Morálne ponaučenie/
Slovensko, moje rodisko.

29.

Tradície nášho regiónu

Chápe povedomie a príslušnosť k svojmu regiónu a
pozitívne vzory.

Mediálna výchova.

30.Slovensko –
moja vlasť.
31.

Vlasť. Domovina.

Žiak má pozitívny vzťah k vlasti.

OSR

32.

Čo mi dala etická výchova?

Žiak si uvedomuje prínos etickej vvýchovy.

33

Hry pre radosť a uvoľnenie.

Prežíva radosťzo spoločných hier.

Vlasť. Domovina.

Žiak rozvíja povedomie a príslušnosť k svojej vlasti.
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OSR

Multikultúrna
výchova
OSR

Hudobná výchova
Názov predmetu

Hudobná výchova

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.rok

Ročník

prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na
báze hudobných hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa u nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na
posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti,
spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné
a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka
s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných hudobných schopností
žiakov. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak
prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie
a sebaúcta.
Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu
najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných žiakov a podporovanie najslabších
žiakov. V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup od hudobných zážitkov
k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní
umeleckých diel. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej
atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakom, bez mentorovania,
autoritárstva a tlaku na hromadné vedomosti. Výsledok hudobno-výchovnej práce významne
ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského
vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval
celistvú osobnosť žiakov.
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Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu je prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských
ľudových piesní, pochopením ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť
hudobný materinský jazyk a takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov.
Cieľom je prostredníctvom poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní,
umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi minulej a súčasnej doby
získať základy národnej identity a vlastenectva. Postupne poznávať umelecké aspekty, chápať
ich ako prirodzenú súčasť svojho života.

Kognitívne ciele:









poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych
foriem,
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy
hudobných
vedomostí, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať,
prispievať k rozvoju osobnosti žiakov, k rozvíjaniu hudobnosti
prostredníctvom hudobných činností,
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných
hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobnoestetického vedomia
v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.

Sociálne ciele:








uvedomovať si a rozširovať mravné a estetické hodnoty,
bez predsudkov pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel
a asertívne
vyjadrovať vlastné názory a postoje,
vedieť plánovať, propagovať, realizovať a prezentovať vlastnú prácu,
skupinové projekty,
postupne získavať schopnosť spolupracovať v tíme
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako
ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života.

Psychomotorické ciele:




na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať
svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi
činnosťami a
integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch, dokázať
zostavovať
auditívne, vizuálne i dramatické prvky

147

Kľúčové kompetencie žiakov
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa
rozvíjal citový svet žiakov, aby sa formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole
a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života.
Vychovávať žiakov hrdých na svoje slovenské kultúrne bohatstvo a históriu. Vhodne
a nenásilne spájať hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarným umením, s tancom.
Vychovávať vnímavého, aktívneho poslucháča, tolerantného k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Vokálne činnosti: základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba
tónu, aplikácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu,
jednohlas, práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovorového prejavu prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, intonácia diatonických
postupov v durových a molových tóninách, melodizácia mien, riekaniek, tvorivé hudobné
hry, hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 a 4/4 takte, začiatky orientácie v grafickom
zázname jednoduchej melódie Inštrumentálne činnosti: hra na telo a na detských hudobných
nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie.
Hudobno – pohybové činnosti: reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou
pohybu, tanca, gesta, pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby,
vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele, tlieskanie, plieskanie, podupy
podľa hudby, pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno,
slabo, pomaly, rýchlo, používanie taktovacích gest 2/4, ¾ a 4/4 takte, pohybové stvárnenie
a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti: aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva
hudbu vo všetkých jej žánroch, štýloch a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať
a interpretovať, rozlíšenie zvukov okolitého sveta, zvuk, tón, reč, spev, rozlíšenie tónov
podľa výšky, sily, pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, sformulovanie názoru
o hudobnej ukážke, ich využitie vo všetkých činnostiach pri prevedení dramatického príbehu.

Stratégia vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú
využívať zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, zo slovných metód rozhovor,
rozprávanie, dialóg, metódy hrania rol. Zo špecifických metód budú uplatňované intonačná
metóda s použitím relatívnej solomizácie, imitačná a kombinovaná metóda, riadené
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda a improvizačná metóda.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie
do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Pri hodnotení výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na
to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať dohy ich individuálne osobitosti.
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Učebné zdroje







Učebnica Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl, E. Langsteinová,
B. Felix
Metodická príručka k učebnici Hudobnej výchovy, E. Langsteinová, B. Felix
Učebné osnovy pre 1. stupeň ZŠ, J. Hatrík
Didaktika Hudobnej výchovy. Hudobné činnosti, kolektív autorov
Hudobno – tanečné hry, E. Trunečková
CD nosiče pre 1. ročník základných škôl, Ján Pavelčák.
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobná výchova
Tematický
celok
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

Časová Téma
dotácia
Vokálno – intonačné
20
činnosti

Ročník: prvý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Získať základné spevácke zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne spievať čisto a
rytmicky presne, adekvátne nálade.
Oboznamovať sa detskými umelými piesňami
a ľudovými piesňami z rozličných regiónov
Slovenska. Poznať a správne realizovať
hodnoty nôt (štvrťová, osminová, polová +
pomlčky).

Vie čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať 12 detských a ľudových piesní,
hier so spevom v rozsahu c -a .
Sluchová príprava intonácie 5.,6., 3 stupňa
v durovej tónine.
Vie rytmizovať slová, riekanky.

Zdravý životný štýl,
enviromentálna
výchova, výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidogová výchova.

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať
techniku hrania na ne, rozoznať ich sluchom.
rozoznať. Pomocou hry na telo a detských
hudobných nástrojov podporiť náladu piesne.
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa
hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky.
Pohybom vyjadriť náladu hudby.
Poznať krátke veku primerané hudobné
skladby a pohybom reagovať naň.

Vie hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt
štvrťových, osminových, polových nôt a
pomlčiek, použiť ich pri hre na telo a tvorbe
jednoduchého sprievodu k piesňam.
Vie pohybom správne reagovať na hudbu.

Enviromentálna
výchova, regionálna
výchova.

Pozná po viacnásobnom vypočutí minimálne
štyri hudobné skladby a ich autorov. Dokáže
vystihnúť náladu piesní a počúvanej hudby.
Vie si pripraviť jednoduché hudobno –
dramatické vystúpenie.

Pohybová kultúra a
výchova, regionálna
výchova.

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

4

Inštrumentálne
činnosti

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

4

Hudobno – pohybové
činnosti

2

Percepčné činnosti

3

Hudobno – dramatické Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom
činnosti
tónovom priestore. Hudobné nástroje ako
prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a
nálad.
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Telesná výchova,
estetická výchova.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobná výchova
Tematický
celok
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

Časová Téma
dotácia
Vokálno – intonačné
11

Výkonový štandard

Prierezové témy

Zzákladné spevácke zručnosti a návyky.Detské
a ľudové piesne spievať čisto a
rytmicky presne, adekvátne nálade. Vedieť
zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý
dvojhlas.Delenie slovenských ľudových piesní
podľa tematiky a folklórnych oblastí slovenské
zvykoslovie. Poslanie ľudovej hudobnej
kultúry v živote človeka.
Hodnoty nôt (štvrťová, osminová, štvrťová s
bodkou, polová + pomlčky), mená nôt h-d2,
husľový kľúč, 2/4,4/4, ¾ takt.
Jednoduché durové melódie.
Durová a molová melódia a súzvuky.

Vie správne zaspievať 20 detských
a ľudových piesní, hier so spevom.
Hymna SR.
Chápe poslanie ľudovej hudobnej kultúry
v živote človeka.
Podľa fonogestikulácie vedieť zaspieva
jednoduché durové melódie.
Vie sluchom rozoznať durovú a molovú melódiu
a súzvuky.

Zdravý životný štýl,
enviromentálna
výchova, výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidogová výchova.

Inštrumentálne
činnosti

Jednoduché rytmické nástroje a
Jednoduché sprievody k piesňam, rytmické
motívy.
Zvuková podoba javov, nálad.

Vie hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt Enviromentálna
štvrťových, osminových, polových nôt a
výchova, regionálna
pomlčiek,
výchova.
Vie tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k
piesňam, rytmické motívy. Pomocou detských
hudobných nástrojov realizuje zvukovú podobu
javov, nálad, podporuje náladu piesne a skladby.

Hudobno – pohybové
činnosti

Pochodovanie podľa hudby, zmeny tempa a
dynamiky.
Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Kroky
čardáša, valčíka, mazúrky.
Nálada hudby.

Vie pohybom správne reagovať na hudbu.
Ovláda základné kroky čardáša, valčíka a
mazúrky.
Vie pohybom vyjadriť náladu hudby.

činnosti

4
10

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

Ročník: druhý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard
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Osobnostný a sociálny
rozvoj.

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

4

Percepčné činnosti

Veku primerané hudobné skladby a
verbalizovanie hudobného zážitku,
vizualizovanie a vyjadrenie pohybom.
Najkrajšie klenoty ľudovej hudby. Hudba
rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných
národov, vo všetkých žánroch, štýloch
a funkčných podobách.

Pieseň v živote
človeka
a spoločnosti

3

Hudobno – dramatické
činnosti

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom
tónovom priestore. Hudobné nástroje ako
prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a
nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu.
Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou
vokálnej a nástrojovej improvizácie. Integrácia
dramatického textu, piesne a pohybu. Hudobná
dramatizácia jednoduchej ľudovej rozprávky.
Využitie slovenských ľudových tonálnych a
modálnych piesní v dramatickom význame.

4

Vie sluchom rozoznať kontrast v hudbe,
totožné, podobné a odlišné motívy a hudobné
myšlienky a časti skladby, druhy ľudského
hlasu, základné sláčikové, dychové, bicie
hudobné nástroje, klavír, druhy speváckych
zborov, melódiu a sprievod. Spozná hudbu
rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných
národov, vo všetkých žánroch, štýloch a
funkčných podobách.
Vie sluchom rozoznať kontrast v hudbe, totožné,
podobné a odlišné motívy a hudobné myšlienky
a časti skladby, druhy ľudského hlasu, základné
sláčikové, dychové, bicie hudobné nástroje,
klavír, druhy speváckych zborov, melódiu
a sprievod. Vie verbalizovať svoj názor aj na iné
formy tvorivých prejavov, napr. na literatúru,
výtvarné umenie.

Pohybová kultúra a
výchova, regionálna
výchova, výchova k
tolerancii k iným
národom a
národnostiam.

Enviromentálna
výchova, regionálna
výchova.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobna výchova
Tematický
celok
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

Časová Téma
dotácia
Vokálno-intonačné
15
činosti

Ročník: tretí
1 hod. týždenne
Obsahový štandard
Rozvíjanie speváckych čiností.
Mäkké nasadzovanie tónu.
Správna artikulácia, delenie slov, dýchanie.
Kultivovaný spevácky prejav v rozsahu c1-d 2.
Intonácia 1.-8. stupňa na solomizačné slabiky.
Orientácia v notovom zápise ( notová osnova,
husľový kľúč, taktová čiara, nota celá, polová,
štvrťová, osminová a príslušné pomlčky).
Pomenovanie nôt v notovom zápise c1 – c2.
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Výkonový štandard

Prierezové témy

Vie čisto a so správnym výrazom zaspievať 20
detských a ľudových piesní a hier so spevom.
Vie mäkko nasadiť tón v rozsahu c1-d2.
Vie zaspievať jednoduchú pieseň na solomizačné
slabiky.
Vie pomenovať a zapisovať noty v C-dur.
Chápe poslanie kultúry v živote človeka.

Enviromentálna
výchova.
Multikulturálna
výchova.

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

4

Inštrumentálne činosti

Jednoduchý rytmický sprievod k piesňam na
detských hudobných nástrojoch v 2/4, 4/4, ¾
takte.
Tvorivá rytmizácia na detských hudobných
nástrojoch k jednoduchým piesňam v 2/4, 4/4,
¾ takte s využitím polových, štvrťových,
osminových nôt a príslušných pomlčiek.
Vyjadrenie rytmu pohybom - celá, polová,
štvrťová a osminová nota a príslušné pomlčky.
Taktovanie v 2/4 a ¾ takte.
Pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného
várazu a nálady.
Realizácia hudobno-pohybových hier so
spevom.

Vie pomenovať jednoduché rytmické nástroje.
Vied hrať na jednoduché rytmické hudobné
nástroje a vytvárať jednoduché doprovody k
piesňam v 2/4, ¾ a 4/4 takte.
Tvorivo rytmizovať pomocou detských
hudobných nástrojov

Multikulturálna
výchova.
Regionálna výchova.

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

4

Hudobno - pohybové
činosti

Vie pohybom vyjadriť hudbu.
Ovláda základné kroky čardáša, valčíka, polky.
Používa taktovacie gestá v 2/4, 4/4 takte

Zdravý životný štýl,
enviromentálna
výchova, výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidogová výchova

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

3

Percepčné činosti

Sluchové rozlišovanie hudby podľa žánru,
spoločenskej funkcie – hudba na zábavu,
slávnostná hudba a vyjadrenie rozdielov medzi
nimi.
Sluchové orzlišovanie kontrastu, návratu,
opakovania, variačnej zmeny.
Sluchové rozlišovanie hudobných nástrojov.
Využitie vhodných miest v skladbách na
spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou,
pohybom, kreslením, recitovaním a pod..

Pozná minimálne štyroch hudobných skladateľov
a ich tvorbu.
Rozlišuje zábavnú a slávnostnú hudbu.
Vie sluchom rozlíšiť hudobné nátroje.
Rozoznáva sluchom predohru a dohru.

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova
Multikulturálna
výchova.
Mediálna výchova

Hudobno -dramatické
činosti

Improvizácia v štvor a päťtónovom priestore.
Posúvanie motívu, hudobná charakteristika.
Rytmus ako prostriedok charakterizácie osôb a
prostredia.
Jednoduchý príbeh s využitím hry na stratenú
melódiu.

Pripraví si jedno hudobno – dramatické
vystúpenie.

Multikulturálna
výchova.
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

5

Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

2
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobna výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Vokálno
–
intonačné činnosti

Inštrumentálne
činnosti

Hudobno
–
pohybové činnosti

20

4

4

Téma
Slovenské ľudové
piesne a ich dnešná
podoba v rozsahu h–
d2. Krátke hlasové,
intonačno-rytmické
a sluchové cvičenia
rytmické a melodické
doplňovačky.

Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické
hry a jednoa viachlasné rytmické
cvičenia.

Ročník: štvrtý
1 hod. týždenne – 33 hodín
Obsahový štandard
Ovládať základné hlasové zručnosti: správne
držanie tela, spevácke dýchanie, otváranie úst,
mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev
hlavovým tónom. Piesne spievať intonačnorytmicky správne a precítene. Rozlišovať
durové a molové tóniny (trojzvuky, stupnice,
piesne). Vedieť zaspievať jednoduchý
dvojhlas. Poznať a vedieť správne zaspievať
piesne aspoň z 3 oblastí Slovenska. Poznať
a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v notových zápisoch. Bezpečne ovládať
čítanie z nôt od h po d2.
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody
zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch. Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich tvorivé využívanie.

Jednoduché ľudové
Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš,
tance, hudobnomazurku, valčík, polku, zostaviť z krokov
pohybové tanečné hry) jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť
obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2a 3- dobý takt.
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Výkonový štandard

Prierezové témy

Žiak dokáže správne zaspievať 15 piesni,
intonuje v durovej diatonike. Ovláda základné
hlasové zručnosti: správne držanie tela, spevácke
dýchanie, otváranie úst, mäkké nasadenie tónu,
artikulácia, spev hlavovým tónom. Spieva
intonačno-rytmicky správne a precítene.
Rozlišuje durové a molové tóniny ( stupnice,
piesne). Vie zaspievať jednoduchý dvojhlas.
Pozná a vie správne zaspievať piesne aspoň z 3
oblastí Slovenska. Pozná a správne realizuje
hodnoty nôt vyskytujúcich sa v notových
zápisoch. Bezpečne ovláda čítanie z nôt od h po
2
d
. vie zahrať jednoduché sprievody k piesňam
Žiak
správne zvoleným detským hudobným nástrojom,
vie zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky
v počúvanej skladbe.

Multikulturálna
výchova.
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

Žiak vie zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý
valčík. Dokáže pohybom správne reagovať na
hudbu. Dokáže vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Dokáže taktovať 2- a 3- dobý takt.

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

3

Umelecké spracovanie
slovenských ľudových
piesní od 19. Storočia
podnes.l

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť
(variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe. Expresívnu reakciu na
hudbu umocňovať pohybom, vizualizáciou
a verbalizáciou. Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy.
Vedieť sa orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.

Žiak podľa sluchu pozná minimálne 6 hudobných
skladieb, dokáže vystihnúť zámer skladateľa
a odhaliť výrazové prostriedky, ktorými ich
realizoval. Vie podľa sluchu rozoznať sláčikové,
dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vie sa orientovať
v rôznych typoch nástrojového obsadenia.

Multikulturálna
výchova.
OSR
Regionálna výchova

2

Hudobno-dramatické
etudy, hry, jeden
hudobno- dramatický
celok.

Prežívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v hudobných činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách
a celkoch.

Žiak prežívaním modelových situácií pociťuje
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektuje
názory iných a stojí si za svojimi riešeniami. Vie
transformovať v hudobných činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách
a celkoch.

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

Percepčné činnosti

Hudobno
dramatické
činnosti

–
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Výtvarná výchova
Názov predmetu
Časový rozsah výučby

Výtvarná výchova
2 h.týždenne; 66 h.rok

Ročník

prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výtvarná
výchova
v
primárnom
vzdelávaní
je
predmet,
ktorý
prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, intenzívnych
zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej
cítenia, vnímania, intuície, fantázie a analytického myslenia, vedomých i nevedomých
duševných aktivít. Týmto napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem, ktorú ponúkajú rôzne druhy
vizuálnych umení súčasnosti. Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných
a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení ako dizajn, fotografiu,
architektúru, elektronické médiá a multimédiá. Predmet výtvarná výchova sa skladá z troch
základný častí: tematické práce, výtvarné osvojovanie prírody a výtvarné a technické
osvojovanie predmetu. Predmet sme zaradili z dôvodu rozvoja estetického cítenia dieťaťa
mladšieho školského veku a jeho rozvoj pri zobrazovaní nielen predmetov a vecí v jeho okolí,
ale aby dieťa vedelo pomocou výtvarných techník vyjadriť aj svoje nálady a túžby, zároveň si
osvojiť aj techniky výtvarnej tvorby aj svojich predkov a tak začleňovať aj regionálnu
výchovu do tohto predmetu.
Predmet sa skladá z nasledovných tematických celkov:
 výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti,
 experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,
 základy konštruovania.
Ciele a obsah predmetu je nedeliteľnou súčasťou aj iných predmetov v prvom
ročníku a vytvára sa tak základ na medzipredmetové vzťahy s predmetmi ako je slovenský
jazyk, matematika, prvouka aj hudobná výchova. V predmete sa budú využívať formy
samostatnej aj skupinovej práce. Z metód sa využije metóda od jednoduchého k zložitému,
názorná metóda, heuristická metóda, projektové vyučovanie.
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Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu výtvarná výchova v 1. ročníku ZŠ je estetické osvojovanie
prírody, sveta vecí a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia.
Detskou kresbou, hrou a modelovaním umožniť dieťaťu hlbšie nahliadnuť do pocitov,
fantázie i želaní každého detského jedinca. Tvorivými výtvarnými činnosťami ako aj
vnímaním a prežívaním umeleckých diel, ktoré sa stávajú organickou súčasťou vnútorného
sveta žiakov, ich skúseností, zážitkov a predstáv, sa kultivuje estetická citlivosť, rozvíja sa
tvorivá fantázia, harmonizuje a integruje sa osobnosť dieťaťa.
Cieľom výtvarnej výchovy je rozvíjať tvorivosť, umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať
vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie myšlienkových
a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť
v jej základných, všeobecne uplatnených princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť
žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných
médií, nástrojov a techník. Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom
k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií, cez zážitok
aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt
umenia a kultúry, vo vzťahu k tradícii, ale na úrovni aktívneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením. Cieľom je aj rozvoj detskej predstavivosti, fantázie, úsilie
o vyjadrenie detského videnia, ale aj viesť dieťa v duchu humanitného využitia technik,
rozvíjať vzťah k efektívnej práci, riešiť jednoduché technické problémy. Formou hry dať
deťom základné poznatky o kresbe, maľbe, prírodných a technických materiáloch, vychovať
k ochrane a aktívnej tvorbe životného prostredia.

Obsah
Základným zámerom výtvarnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa
rozvíjal citový svet žiakov, aby sa formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole
a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života, vychovať žiakov hrdých
na svoje slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu
spoločnosti a podieľaním sa na ňom. Vhodne a nenásilne spájať výtvrné umenie s prejavmi
iných umení – s poéziou, hudobným umením, s tancom.
Vychovávať vnímavého, aktívneho jedinca, tolerantného k iným kultúram a názorom,
bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. Kľúčové vedomosti: vo
výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka, časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára
počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená
vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). Žiak si osvojil základné vedomosti
o farbách, charakteroch tvarov, textúr. Má vedomosti o možnostiach používania výtvarných
nástrojov, materiálov, vedomosti o krajine svojho okolia, regióne a ich vizuálnych
a estetických kvalitách.

Stratégia vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú
využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko - syntetická metóda, metóda od známeho k
neznámemu, heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor,
dialogické a monologické metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.
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Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov
budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.Ťažiskovou formou
hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku
primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností.

Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi budú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia,
časopisecká literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných
komunikačných technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzeá s historickými
výtvarnými artefaktami.

158

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický
celok
I. Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania

Časová Téma
dotácia
Škvrna a tvar
22
Obrys
Farba, lokálny tón

Ročník: prvý
2 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Vypĺňanie a dopĺňanie, hravé pokusy s
rôznymi typmi, ich vzťahmi a charakterom,
vecné zobrazenie a hravé činnosti.
Pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov
rôznych tvarov, skladba predmetov z
jednoduchých čiar.
Zoznámenie sa s farbami a farebnou hmotou,
farebná škála, základy farebnej škály.
Vyhľadávanie zvoleného tvaru v
neartikulovanej textúre, tvorba novotvarov
zložených z prienikov rôznych tvarov, prvé
základy proporcie.
Kompozície z tvarov písmen, arytmia a
nehybnosť.
Symetria a asymetria tvarov a farieb.
Zmenšovanie a zväčšovanie predmetných
tvarov.
Gesto a škvrna

Žiak vie vyhľadávať a dopĺňať jednoduché objekty v
tvare škvrny a jednoduchého tvaru.
Žiak vie výtvarne vyjadriť obrysom jednoduché
žiakovi primerané objekty.
Žiak vie aktívne využiť farby podľa zobrazenej
skutočnosti.

Výchova k
rodičovstvu

Žiak vie kompozične rozvrhnúť výtvarný návrh.
Využitie celej plochy výkresu.
Žiak aktívne využije celú plochu výtvarného návrhu.
Žiak aktívne využije celú plochu výtvarného návrhu.
Žiak vie použiť zväčšený detail vo výtvarnej tvorbe.
Aktívne využívanie gesta škvrny pri výtvarnej
činnosti.

Environmentál
na
výchova

Úcta k
ľudským
výtvorom

II. Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy
a
možnosti
kompozície

24

III. Podnety
výtvarného
umenia,
výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
IV.
Podnety
fotografie fotograf.
umenia

4

Inšpirácia pravekým
umením

Inšpirácia témami, procesmi, technikami a
materiálmi, inšpirácia umením prírodných
národov.

Žiak využije piktogramy, transformácia
zobrazovaného predmetu na znak alebo symbol.

2

Koláž

Jednoduché využitie novinových a
časopiseckých výstrižkov

Žiak vie zostaviť jednoduchú koláž z jemu blízkych
obrázkov.

Plocha a tvar
Vytváranie
kompozície
Uvedomenie si
formátu
Mierka
Akčná maľba
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V. Podnety filmu a
videa

2

Pohyblivý obraz

Akcia a atrakcia, filmové umenie, filmový a
divadelný kostým.

Žiak vie využiť prvé herecké skúseností na vytvorenie Medzipredmet
jednoduchej divadelnej kompozície.
ové
vzťahy – Sj

VI.
dizajnu

2

Dizajn a ľudské telo

Ľudské telo a jeho doplnky, maska.

Žiak vie vytvoriť jednoduchú masku pri príležitosti
obdobia fašiangov.

Ochrana
životného
prostredia

VII. Porovnávacie,
kombinačné a
súhrnné cvičenia

2

Poznávanie a
porovnávanie rôznych
médií

Zobrazovanie predmetov podľa kategórií,
porovnávanie predmetov vo vzťahoch.

Žiak vie analyzovať a syntetizovať rôzne prvky
kompozície.

Úcta k
ľudským
výtvorom

VIII.
hudby

2

Výtvarné stvárnenie
hudby

Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej
skladby.

Žiak aktívne využíva teplé a studené farby v
súčinnosti s vyjadrením nálady.

IX. Synestetické
podnety

2

Hmat

Tvar a povrch vo vzťahu navzájom a k motívu.

Žiak využíva plasticitu pri vytváraní a modelovaní
výtvarného diela

Rozvoj
estetického
cítenia
Výchova k
rodičovstvu

X. Tradícia a
identity

2

Výtvarná reakcia na
prostredie

Výtvarná reakcia na prostredie školy.

Žiak vie reálne zobraziť prostredie školy, návrh na
jeho estetické zlepšenie a inovovanie.

Estetické
cítenie

XI. Škola v galérii

2

Portrét

Portrét v galérii, výraz tváre.

Žiak vie vystihnúť jednoduchý výraz tváre, atribúty
ikonografie.

Úcta k sebe a
iným

Podnety

Podnety
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Základná škola Dr.A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický
celok
I. Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania/

II. Výtvarný jazyk –
kompozičné
princípy a možnosti
kompozície

Časová Téma
dotácia
Línia, hravé pokusy s
4

6

rôznymi typmi liniek,
ich vzťahmi a
charakterom.
Obrys / kôra stromu,
voda v potoku/
Farba výraz farby
/dúha, zapúšťanie farieb
do mokrého materiálu/
Farba pozadia, podkladu
Kompozíciaumiestňovanie vo
formáte
Veľkosť motívov
vzťahom na formát
Rytmus a pohyb
/strom vo vetre/
Arytmia a nehybnosť
/ zátišie/ Symetria
tvarov, farieb, plôch
Asymetria tvarov,
farieb a plôch

Ročník: druhý
1 hod. Týždenne/ 33 ročne
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Pojem línie, typu liniek, kresba maľba
kruhov,
oblúkov, priamok, kriviek
Prerušovaná línia, kľukatá línia
Pojem teplé, studené farby, ktoré čo
zvýrazňujú a ako sa miešajú základné farby.
Práca so štetcom, svetlé a tmavé pozadie,
jeho využitie.
Pojem popredie, pozadie, rozmiestnenie témy
na formát.
Čo je to centrálny motív, vedľajší motív
Oživovanie predmetov. Čo je to rytmus
a pohyb vo výtvarnej výchove
Pojem arytmia a nehybnosť vo výtvarnej
výchove
Pojem symetria rovnomerné striedanie plôch,
farieb, tvarov
Pojem asymetria, nerovnomerné striedanie
plôch, farieb a tvarov
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Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy línie ceruzkou,
štetcom, pastelom. Vie rozlíšiť hrubá a jemná línia.
Práca s tušom a drievkom, zdokonaľovanie práce
zápästia
Žiak dokáže rozoznať farby, správne ich používať pri
kresbe, maľbe.
Vie zvoliť správnu farbu, aby zvýraznil kresbu,
narábanie štetcom pri pozadí.
Vie umiestniť tvar do centra kresby, maľby. Vie
rozlíšiť čo je bližšie kreslí veľké, čo v pozadí- menšie
Vedieť logicky rozlíšiť a výtvarne stvárniť hlavný
motív kresby, maľby
Vie znázorniť pohyb predmetov, postáv. Oživovať
predmety
Vie zachytiť výtvarne udalosť v okamžiku, takzvaná
momentka
Vie zobraziť, namaľovať, nakresliť symetrické vzory
Vie zobraziť a rozlíšiť asymetrické tvary, farby a
plochy

Prierezové
témy
Environmentál
na
výchova
Zdravý
životný štýl
Výchova k
rodičovstvu

Land Art
/ výtvarné hry
v krajine/
Land Art
Surrealizmus
/ fantastický portrét/
Surrealizmus
Inšpirácia archaickými
písmenami
Vývoj hlavných
kultúrnych typov písma

Pojem land art / pojem akčná maľba/
Základné poznatky – znalosť vybraných
charakteristických diel
Čo je surrealizmus, použitie surrealistickej
metódy
Návšteva galérie, pozorovanie a skúmanie
surrealistických diel
Pojem hieroglyfy, piktogrami. Transformácia
zobrazujúceho znaku na symbol – tajná
abeceda
Rozpoznávanie hieroglyfov a piktogramov

Pozorovanie prírodnín a prírodných materiálov, ich
využitie pri stvárnení akčnej kresby a maľby
Na základe pozorovania, sa cvičiť v znalosti
rozoznávať diela jednotlivých smerov
Pokus o vytvorenie fantastického portrétu. Znalosť
základných maliarskych žánrov
Vie rozoznať surrealizmus od ostatných foriem
výtvarnej skúsenosti
Použiť symbol, znak na odoslanie tajnej správy
/ mapa k pokladu/
Využiť kreslené písmo na odoslanie dôležitej správy

Environmentál
na výchova
Predhistorické
umenie,
staroveké
kultúry,
antické
umenie
Vedomosti
o krajine,
regióne

2

Koláž montáž
z fotografií
Koláž – dotvorenie
kresbou, maľbou
Filmová postava
Filmový kostým,
filmové herectvo
Architektúra ako
skladačka
Stavba, konštrukcia,
zodpovednosť a hra

Pojem koláž. Ako vyzerá fotomontáž
Miešanie farieb, docielenie pôvodnej
farebnosti
Ako vzniká film. Ako vzniká postava v
pohybe
u kresleného filmu
Návrh odevu, kostýmu, usmerniť vkus,
estetické cítenie
Pojem architektúra, konštrukcia, stavba

Vie urobiť koláž z obrázkov z časopisu / reklama/
Vyhotovenie obrázku z ktorého polovica je pôvodná
a polovica dotvorená žiakom
Vyhotovenie 5 – 10 obrázkov, kde sa stvárňuje pohyb
postavy
Vyhotovenie kostýmu z novinového papiera
a dostupných materiálov
Vie zostrojiť, vymodelovať, poskladať jednoduchú
stavbu, zo stavebnice poskladať stavby a využiť v hre

Využitie
odpadového
materiálu
Zdravý
životný štýl
Reciklácia
odpadov
Zdravý
životný štýl

VIII. Podnety
dizajnu

2

Dizajn a ľudské telo
Znak, symbol, grafika

Pojem dizajn
Pojem znak, symbol, grafika

IX. Podnety
tradičných remesiel
X. Elektronické
média

2
2

Bábkárstvo
Pletenie šnúrok,
náramkov priateľstva
Hry s písmom
a textom na počítači
Hry s písmom

Pojem strih, textil, doplnky. Estetický názor
Technika pletenia, kombinácia farieb
Písanie na počítači
Využitie znakov klávesnice v praxi

Vie obliekať postavu podľa vkusu – maľba, kresba,
koláž
Vie nakresliť, navrhnúť znak alebo symbol triedy,
skupiny
Vie vystrihnúť jednoduché oblečenie pre bábku
z papiera, dotvoriť doplnky
Urobiť jednoduchý náramok z bavlniek pre priateľa
Zvládnuť základné operácie na počítači.
Vytvoriť jednoduché obrázky z písmen
Vie vytvoriť jednoduchý obraz zo znakov na PC

Zdravý
životný štýl
Ochrana
životného
prostredia
Regionálna
výchova
Ochrana
zdravia

III. Podnety
výtvarného umenia
IV. Podnety
výtvarného umenia
/výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia/

4

V. Podnety
fotografie
VI. Podnety filmu
a videa
VII. Podnety
architektúry

2

2

2
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XI. Porovnávacie
kombinačné
a súhrnné cvičenia
XII. Podnety hudby
XIII. Synestetické
podnety
XIV. Podnety
rôznych oblastí
poznávania sveta

2
1
1
1

Triedenie,
porovnávanie
Miešanie / hybridácia/
tvarov zvierat a vecí
Výtvarné stvárnenie
nálady a rytmu
Hmat vo vzťahu
k priestoru a plasticite
Podnety s prvouky –
časti tela

Zobrazenie predmetov podľa kategórii
Pojem hybridácia vo výtvarnej výchove
Inšpirácia hudbou
Pojem reliéf
Žiak spoznáva symboly, ktoré vyjadrujú jeho
predstavy a fantazijné koncepty

Vie nakresliť predmet, kvet, alebo geometrické tvary,
pokus o kompozíciu
Vie zobraziť prvky vo formáte za účelom vyjadrenia
príbehu
Vie zobraziť hudbu farebne a tvarovo podľa vnímania
a citov
Vie zvládnuť motorické úkony s rôznymi nástrojmi
Vie nakresliť postavu a jej časti

Zdravý
životný štýl
Environmentál
na
výchova

Základná škola Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický
celok
I. Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania

II. Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy a možnosti
kompozície

Časová Téma
dotácia
Plošné geometrické
8

Ročník: tretí
2 hod. Týždenne/ 66 ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Pojem geometrický tvar, plošné zobrazovanie

Žiak dokáže stvárniť figúru z geometrických
tvarov

VMR

3D objekt z geometrických tvarov, pojem 3D

Žiak vie rozpoznať objekt z geometrických tvarov,
perspektíva
Žiak si vie zosvetliť a stmaviť odtieň ktorejkoľvek
farby
Žiak vie tieňovať a využiť odtiene sivej farby

Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Environmentálna
výchova
Regionálna
výchova
Zdravý životný
štýl

tvary

6

Farba, zosvetlenie a
stmavenie
Farba, zosvetlenie a
stmavenie
Tvar, komponovanie
novotvaru na základe
priestorov rôznych
obrysov
Tvar, komponovanie
novotvaru na základe
priestorov rôznych
tvarov

Narábanie s farbami, miešanie farieb ako
dosiahnutie svetlých odtieňov
Zosvetlenie sivej farby a stmavenie, pojem
tieňovanie
Pojem kompozícia, pretváranie rôznych
obrysov

Umiestňovanie vo formáte, kompozícia tvarov
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Žiak vie utvoriť kompozíciu ( zátišie )

Žiak vie využiť prekrývanie rôznych obrysov
k vytvoreniu kompozície ( krajinomaľba )

Regionálna
výchova

Mierka
III. Podnety
výtvarného umenia

6

Paketáž
Materiálový reliéf

Zoskupovanie predmetných tvarov v rôznych
variáciách
Pojem paketáž. Tvar ako obal

Žiak vie vytvoriť rytmus, pohyb zoskupovaním
tvarov
(Žiak
tematické
kreslenie
) techniku na stvárnenie
vie využiť
obalovú
výtvarného diela

Výchova
k rodičovstvu

Pojem reliéf, odtláčanie prírodných materiálov
do hliny

Žiak vie vytvoriť reliéf odtláčaním do hliny, práca
s hlinou, pozorovanie jej vlastností

Osobnostný a
sociálny rozvoj.

Odlievanie do sadry, oboznámenie sa
s technikou práce so sadrou
Pojem hieroglyfy a piktogramy, ich využitie
v praxi
Pozorovanie erbov, z čoho vznikali, čo
obsahujú
Fotografia, práca a techniky s ňou

Žiak pozná techniku odlievania do sadry, vie
vytvoriť
reliéf
Žiak vie ako vznikali hieroglyfy a piktogramy, aké
materiály sa využívali, vytvorenie tajnej abecedy
Žiak vie vytvoriť erb triedy, školy

Zdravý životný
štýl
Ochrana
pamiatok
Utužovanie
medziľudských
vzťahov
Environmentálna
výchova
Ochrana
životného
prostredia
Estetická
výchova
Ochrana
historických
a kultúrnych
Zdravý
životný
pamiatok
štýl
Utužovanie
medziľudských
vzťahov
Výchova
k rodičovstvu
Ochrana
životného
prostredia
Zdravý
životný
štýl
Zdravý životný
štýl

IV. Podnety
výtvarného umenia,
výtvarné
činnosti
IV. Podnety
inšpirované
výtvarného umenia,
dejinami
umenia
výtvarné
činnosti
V.
Podnety
inšpirované
fotografie
dejinami umenia

4

Inšpirácia gréckym
umením

4

VI. Podnety filmu a
videa
VII. Podnety
architektúry
VIII. Podnety
dizajnu

2
2

Dopĺňanie časti
fotografie
Dopĺňanie časti
fotografie
Priestor filmu, rám,
filmová scénografia
Výraz architektúry

4

Grafický dizajn

Pojem postava, kostým, priestor, rám
a scénografia filmu
Architektonický výraz a prostredie, pojem
mimikry, historické a pamiatkové prostredie
Pojem dizajn, symbol, znak

IX. Podnety
tradičných remesiel

4

Bábkarstvo, tvorba
bábok

Čo je to bábka, postupy zhotovovania, druhy
bábok

X. Elektronické
médiá

4

Kreslenie
Prostredníctvom PC.

Poznať techniku vytvárania jednoduchých
obrazov na počítači

Pojem koláž, reliéf, dotvorenie obrazu
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Žiak vie doplniť časť fotografie kresbou alebo
maľbou
Žiak vie vytvoriť koláž z fotografií v kombinácii s
reliéfom
Žiak vie výtvarne zobraziť jednoduchý scenár,
umiestniť to do priestoru
Žiak používa niektoré architektonické prvky vo
svojej
kresbe
maľbe
( hrad,
kostol
)
Žiak
viealebo
využiť
symbol,
znak
na vytvorenie
módneho
doplnku
taška alebo
oblečenie
Žiak vie (vytvoriť
pamätnú
listinu) s pečaťou
s uplatnením prvkov dizajnu
Žiak vie vytvoriť jednoduchú bábku z rôznych
materiálov, papier, textil
Žiak navrhne a utvorí bábku na určitú tému,
zvieratko
Žiak vie vytvoriť priamku, krivku, spoje, osvojí si
kreslenie na počítači
Žiak vie vytvoriť ľubovoľnú kresbu na počítači

Environmentálna
výchova

XI. Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné cvičenia

2

Triedenie,
zobrazovanie
predmetov podľa
kategórií

Médiá, druhy, porovnávanie, vývoj techniky

Žiak vie vytvoriť, nakresliť výdobytok techniky
( počítač, televízor a pod. ), kombinácia tvarov
predmetov, človeka

XII. Podnety hudby

4

Výtvarné stvárnenie
rytmu a nálady

Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka

XIII. Synestetické
podnety

2

Hmat vo vzťahu
k priestoru a plasticite

Čo je to plasticita, ako ju pozorujeme a
vnímame

Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom vyvoláva
hudobný prejav ( klasická hudba )
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom vyvoláva
hudobný prejav ( moderná hudba )
Žiak vie čo je to plasticita, ako ju pozorujeme
a vnímame, na základe hmatu a pocitu vytvoriť
predmet z modelovacej hmoty

Vplyv
technických
výdobytkov na
životné
prostredie
Zdravý životný
štýl
Zdravý životný
štýl
Ochrana
ľudských
výtvorov

XIV. Podnety
rôznych oblastí
poznávania sveta

8

Podnety prírody

Zmeny látok a ich výtvarné využitie

Žiak viek vytvoriť na utvorenie obrazu
atramentový
zmizík
Žiak
vie vytvoriť kresbu pomocou pastelu a tušu,
technika vyškrabávania
Žiak vie vytvoriť maľbu rozfúkavaním tušu
a dotváraní škvŕn farbami
Žiak vie pracovať so slaným cestom, modelovanie,
tuhnutie, sušenie
Žiak vie využiť tematické kreslenie zamerané na
zviditeľnenie školy ( plagát )

Ochrana
životného
prostredia
Ochrana
životného
prostredia
Ochrana
životného
prostredia
Ochrana
životného
prostredia
Environmentálna
výchova

Návšteva galérie, žiak vie urobiť výstavu žiackych
prác

Estetické čítanie

Zmeny látok a ich výtvarné využitie

XV. Tradícia a
identita

4

Výtvarná reakcia na
prostredie školy

Výtvarná reakcia na prostredie školy

XVI. Škola v galérii

2

Atribúty ikonografie

Pojem ikonografia, čo znamená moje meno
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Základná škola Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický celok Časová Téma
dotácia
I. Výtvarný jazyk,
Bod -/hravé činnosti
8
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania

II. Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy a možnosti
kompozície

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Kreslenie prostredníctvom bodov: línie a
plochy sú vytvárané ako rady alebo textúry
bodov.
Kreslenie námetu linkou a šrafovaním ; dôraz
pri kreslení dať na smer, prítlak, na hrúbku a
hustotu čiar; možnosti šrafovania a tieňovania.

Žiak vie využiť výrazové možnosti bodu v kresbe.

Ochrana života a
zdravia

Žiak si vie zosvetliť a stmaviť odtieň ktorejkoľvek
farby, vie používať šrafovanie, hrúbku a hustotu
čiar. Vie budovať tvar modelovaním kresby.

Environmentálna
výchova

Farba a farebné
kontrasty,
teplá-studená, tmavásvetlá, doplnkové
farby.

Kreslenie kontrastov pomocou teplých a
studených farieb, doplnkových farieb, kontrast
v svetlosti farieb.

Žiak vie pochopiť princíp základných farebných
kontrastov a naučiť sa ho používať. Vie tieňovať
a využiť odtiene rôznych farieb na zdôraznenie
kontrastov.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Materiálové a tvarové
kontrasty a súzvuky.
Textúra povrchov.

Vyjadrenie kontrastnosti zobrazovaného
prostredníctvom tvaru, povrchu, materiálu a
farby.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Výstavba proporcií
a tvarov v plošnom
vyjadrení - základy
proporčnosti v kresbe.

Modelovanie tvaru podľa kresby, doplnenie o
priestorové pozorovanie; zachytenie
základných proporcií.

Vie pochopiť rôzne modality (farba, tvar, mierka,
materiál, motív), ktoré sa podieľajú na tvorbe
výrazu.
Žiak vie utvoriť kompozíciu.
Žiak vie vysloviť vlastné vyjadrenie, pochopiť
prepis.
Dokáže vystaviť tvar na základe pozorovania.
Dokáže pozorovať predmet z daného bodu, z
rôznych bodov.
Žiak vie vytvoriť rytmus, pohyb zoskupovaním
tvarov
( tematické kreslenie ).

Výchova
k rodičovstvu

s bodmi.
Šrafúra, tieň,
budovanie tvaru a
priestoru linkou,
šrafovaním a
tieňovaním, textúrami.

6

Ročník: štvrtý
2 hod. Týždenne/ 66 ročne
Obsahový štandard

Variačné a permutačné Spracovanie kompozičných motívov inými
cvičenia -odklon od
netradičnými spôsobmi - zobrazenie vtipné
schematického
alebo smutné.
zobrazovania.
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Multikultúrna
výchova

III. Podnety
výtvarného umenia

6

Krajinomaľba základy problematiky
variácie krajiny
v rôznych situáciách.
Zátišie - základy
problematiky variácie
svetla, farby,
materiálov.

Maľba krajiny- variácie v rôznych situáciách
(požiar, víchrica, zemetrasenie, dážď, búrka,
deň, noc, zima, leto, jar, jeseň ...).

Žiak vie pochopiť rozmanitosti výrazu.
Vie pracovať s historickými žánrami a s ich
transformovanými polohami v súčasnosti.

Environmentálna
výchova

Maľba zátišia z rozmanitých predmetov
(prírodniny, technické alebo netradičné
predmety).

Žiak vie pochopiť rozmanitosti výrazu.

Multikultúrna
výchova

IV. Podnety
výtvarného umenia,
výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia

4

Iinšpirácia umením
ďalekého východu
(Čína, Japonsko).

Konštrukcie papierových drakov, farebné
riešenie, tvarové riešenie, materiálové riešenie.

Žiak vie pochopiť myšlienkové, materiálové a
technické možnosti danej kultúry.

Multikultúrna
výchova

V. Podnety
fotografie

4

Kreslenie podľa
fotografie.

Fotografia, práca a techniky obkresľovania a
doplňovania fotografie.

Žiak vie doplniť časť fotografie kresbou alebo
maľbou

Environmentálna
výchova

Dopĺňanie časti
fotografie.

Pojem koláž, reliéf, dotvorenie obrazu.

Žiak vie vytvoriť koláž z fotografií v kombinácii s
reliéfom.

Ochrana
životného
prostredia
Multimediálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
schopnosti
Regionálna

VI. Podnety filmu a
videa

2

Filmová scénografia
a filmový trik.

Pojem postava, kostým, priestor, rám
Žiak dokáže ozrejmiť si pojmy filmový trik, kulisa
a scénografia filmu. Výroba príšery – z rôznych a napodobnenina.
materiálov.

VII. Podnety
architektúry

2

Návrh budovy v tvare
ľudskej, zvieracej,
rastlinnej postavy
alebo časti tela.

Architektonický výraz a prostredie, pojem
Žiak si dokáže uvedomiť vnútornú štruktúru tela,
mimikry, historické a pamiatkové prostredie.
domu a mesta a rozvíjať technické myslenie.
Ukážky prenosu príkladov zo živočíšnej ríše do
architektúry.

VIII. Podnety
dizajnu

4

Grafický dizajn.

Pojem dizajn, symbol, znak.

Žiak vie rozvíjať tvorivosť,dokáže posunúť
tvarovosť z jednej oblasti do inej. Dokáže rozvíjať
fantastické nápady.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

IX. Podnety
tradičných remesiel

4

Drotárstvo a
tvarovanie drôtu.

Odrôtovanie jednoduchých predmetov,
vytváranie drôtených uzlov z drôtenej siete.

Žiak vie objavovať nové technické možnosti a
získava záujem o tradície ľudového remesla.

Regionálna
výchova
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výchova

X. Elektronické
médiá

4

Kreslenie
prostredníctvom
počítača.

Vytváranie jednoduchých
obrazov na počítači.

Žiak si dokáže osvojiť techniky kreslenia a
Multimediálna
maľovania v počítači. Získa úplnejší pohľad na
výchova
výtvarné vyjadrovacie prostriedky prostredníctvom
nového média.

XI. Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné cvičenia

2

Porovnávanie rôznych schém a kresieb toho
istého motívu - predmetu.alebo skutočnosti.

Žiak vie pochopiť špecifické výrazové prvky
žánru. Dokáže realizovať hry s absurditou.

XII. Podnety hudby

4

Výrazové vyjadrenia
toho istého motívu;
syntéza krajiny a
zátišia (portrétu...).
Hudba ako obraz
tónov, farebné tóny,
farebné stupnice.

Priraďovanie farebných tónov jednotlivým
hodobným tónom a stupniciam. Vyberanie
príjemných a nepríjemných dvojíc - molové a
durové.

Žiak dokáže pochopiť dramatický účinok svetla,
Tvorba projektu
priestoru, gesta, siluety a pohybu. Dokáže vytvoriť a prezentačné
syntézu výtvarného a dramatického výrazu.
schopnosti

XIII. Synestetické
podnety

2

Divadlo - syntéza
dramatického a
výtvarného výrazu.

Návrh scénky, kulís a rekvizít pre krátke
divadelné predstavenie.

Dokáže pochopiť dramatický účinok svetla,
priestoru, gesta, siluety, pohybu. Dokáže vytvoriť
syntézu výtvarného a dramatického výrazu

Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti

XIV. Podnety
rôznych oblastí
poznávania sveta
XV. Tradícia a
identita

8

Podnety vlastivedy a
mapy.

Vytváranie vlastnej mapy, určovanie vlastných
symbolov a ich nákres.

Žiak vie rozvíjať obrazotvornosť pri špecifickom
druhu zobrazovania.

Vlastenecká
výchova

4

Výtvarná reakcia na
pamiatku obce.

Výtvarná reakcia na pamiatku obce. Kreslenie,
doplnenie na základe diskusie a príbehu.

Regionálna
výchova

XVI. Výtvarné hry

2

Zábavná koláž.

Vtipná koláž vlastných fotografií.

Žiak dokáže rozvíjať vzťah k pamiatkam a k
histórii svojho najbližšieho okolia. Dokáže
vytvoriť vlastný výtvarný komentár a uvedomiť si
výtvarnú zaujímavosť pamiatky.
Žiak dokáže rozvíjať obrazotvornosť, vizuálnu
fantáziu a domýšľavosť pri špecifickom druhu
zobrazovania.
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Environmentálna
výchova

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Telesná výchova
Názov predmetu

Telesná výchova

Časový rozsah výučby

2 hod. týždenne; 66 hod. rok

Ročník

prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Do obsahu telesnej výchovy patria aj piesne, riekanky, ktoré zvyšujú príťažlivosť hodín.

Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie
pohybovej činnosti.
- pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i
po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej
- vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho súčasť zdravého životného štýlu,
formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie
- osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností
- prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej
realizácii, aplikovať ich v každodennom živote

169

Obsah vyučovacieho predmetu
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné
lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín),
poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup,
družstvo, skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž,
gymnastické náradie (žinenka, mostík, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
Základné poznatky:
 zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch
 základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou
 základy správnej techniky gymnastických cvičení
 o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov
Základné pohybové aktivity:
 bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou
 kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať
s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca,
pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, hokejka
ap.), gól, bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť,
obrana – obranca, obranná činnosť.
Základné poznatky:
 pravidlách realizovaných hier
 správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier
 význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo
osvojovaných
 pohybových zručností
 význame hier pre zábavu i zdravie
Základné pohybové aktivity:
 hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným
náčiním
 pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných,
koordinačných)
 pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych
pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých ap)
 Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal

Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia
s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie,
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dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam
kultivovaného a estetického prejavu v živote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová
tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný
pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
 tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne
a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách
 rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných nástrojov
 pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka)
 pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy
 tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov,
väzieb

Psychomotorické cvičenia a hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické
cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív,
vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
 o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin
 o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu
 o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách
Základné pohybové aktivity:
 koordinačné cvičenia a hry
 relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry
 aktivity zamerané na rozvoj dýchania
 naťahovacie (strečingové) cvičenia
 cvičenia na rozvoj flexibility

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, bicyklovaním a i.),
poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe.
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, turistika – jej druhy
a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie – korčule,
sánkovanie..
Základné poznatky:
 o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom
ročnom období pre
 zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období
 o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít
v prírode
 o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode
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Základné pohybové aktivity:
 cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie,
dýchanie a orientáciu vo vode
 nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu
 chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu
 jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli
 korčuľovanie – jazda vpred, zastavenie, hry a súťaže na korčuliach

Stratégia vyučovania
Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. Taktiež budeme uskutočňovať
hodnotenie celkových a čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, zohľadňovať vekové
a individuálne osobitosti žiakov, učiteľ bude prihľadať na momentálnu psychickú a fyzickú
disponovanosť. Celkové hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete bude čo
najobjektívnejšie zhodnocovať úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov a schopnosť
používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky.
Pri práci sa využívajú nasledovné metódy, formy a postupy práce:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok (pohybové, písomné, ústne),
- testami
- všeobecných pohybových schopností, špecifických pohybových činnosti a návykov
- referátov a projektov,
- analýzou výsledkov rôznych pohybových činností žiaka,
- konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby
s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
všeobecného lekára pre
- deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami
a poruchami,
- rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov
budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou
hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku
primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností.
Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj
prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka.
Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia
výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme
prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie
budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a
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pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich
individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoja.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú:






telocvičné náradie a náčinie
učebné osnovy z telesnej výchovy
video projekcie
multimédia
encyklopédia, metodiky z jednotlivých športov, časopisy
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná výchova
Tematický
celok

Ročník: prvý
2 hod. týždenne/ 66 hod. ročne
Obsahový štandard

Časová
Téma
dotácia
Základné pohybové 18
Povely, postoje, obraty Základné povely, postoje, obraty a pochodové
zručnosti.

a pochodové útvary,
Cvičenia a hra
s prevkami poradovej
prípravy,
Rozcvičenie,
Beh,
Skok do diaľky,
Pojmy – štart, cieľ,
súťaž, pravidlá, dráha,
Cvičenia základnej
gymnastiky,
Cvičenia okolo
rôznych osí,
Stojka na lopatkách,
nas hlave,
Cvičenia
a manipulácia
s pomôckami,
Cvičenie na náradí,
Preskoky a skoky,
Úpolové cvičenia a
hry

útvary – pozor, pohov, vpravo bok, vľavo bok,
čelom vzad, rad, zástup, kruh, polkruh,
jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, skupina,
kolektív, na značky, čiara, priestor, ihrisko.
Cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy
ako prostriedky účelnej organizácie činností
v priestore. Úloha rozcvičenia pred vykonaním
pohybových činností ako prevencia pred
zranením. Rôzne spôsoby rozcvičení bez
náčinia, s náčiním, s hudobným doprovodom
a pod. Beh – rýchly, vytrvalostný, zo zmenami
smeru. Hod loptičkou. Skok do diaľky znožmo
z miesta. Pojmy štart, cieľ, súťaž, pravidlá,
dráha. Cvičenia základnej gymnastiky, cvičenia
spevňovacie, odrazové, rotačné. Cvičenia okolo
rôznych osí tela cvičiaceho. Cvičenia
a manipulácia s náčiním a pomôckami.
Cvičenia na náradí. Preskoky a skoky na
švihadle. Skoky na pružnom mostíku
a trampolíne. Úpolové cvičenia a hry zamerané
na: odpory a preťahovanie.
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Výkonový štandard

Žiak vie pomenovať základné povely a útvary
poradových cvičení realizovaných vo výučbe.
Žiak používa základné povely a správne na ne reaguje
pohybom: vie sa otočiť vpravo vbok, vľavo vbok, vie
vystúpiť z radu, vie dať ruky vbok a správne stáť v
zástupe.
Žiak vie vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia pred
vykonaním pohybovej činnosti.
Žiak vie pomenovať základné pohybové zručnosti.
Žiak ovláda techniku behu, skoku do diaľky z miesta
a hodu tenisovou loptičkou. Na podnet vykoná
základné polohy a pohyby tela
a jeho častí. Pozná správnu techniku vysokého štartu.
Vie precvičiť už osvojené elementárne pohybové
zručnosti atletického charakteru.
Žiak vie pomenovať a vykonať základné polohy tela
a jeho častí. Pozná terminológiu gymnastických polôh,
pohybov a cvičení.
Žiak má zvládnutú techniku základných akrobatických
cvičení v rôznych obmenách a väzbách a skokov. Vie
udržať rovnováhu pri rôznej chôdzi na kladine, vie
správne technicky vykonávať skok z debny, vie
vykonávať jednoduché cviky na rebrinách, vie správne
technicky vykonať kotúľ vpred.
Žiak dokáže vykonať ukážku z úpolových cvičení.

Prierezové
témy
Dopravná
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Manipulačné,
prípravné
a športové hry.

18

Základné pojmy
súvisiace s hrami.
Základné herné
činnosti.
Manipulačné hry.
Pohybové hry.
Prípravné športové
hry.
Pravidlá realizovaných
hier.
Pravidlá fair-play.

Základné pojmy – pohybová hra, športová hra,
hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca,
ihrisko, bránka, kôš, gól, bod, prihrávka, hod,
streľba.
Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym na
tradičným a netradičným náčiním a s inými
pomôckami. Pravidlá realizovaných hier, ich
význam a sankcie za porušenie. Pravidlá fairplay. Pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností.
Prípravné športové hry zamerané na futbal,
basketbal, volejbal, tenis, hádzanú. Pohybové
hry zamerané na precvičovanie osvojovaných
pohybových zručností rôzneho charakteru.

Žiak
vie charakterizovať základné pojmy súvisiace s hrami,
vie pomenovať základné herné činnosti jednotlivca,
vie vymenovať názvy hier realizovaných vo výučbe,
aplikuje v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich,
zvláda techniku manipulácie s náčiním - zvládne
základné manipulačné činnosti s loptou
(kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie lopty od
podlahy).
Vie hádzať plnú loptu odspodu a obojručne. Technicky
správne dokáže preskočiť niekoľko krát cez švihadlo.
Uplatňuje manipuláciu s náčiním v pohybovej alebo
prípravnej hre,
zvláda herné činnosti v hrách realizovaných vo
výučbe,
využíva naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí.

Prevencia
sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova.

Hudobnopohybové
a tanečné činnosti

9

Základné pojmy
a poznatky z rytmickej
a modernej
gymnastiky.
Tanec a rytmické,
rytmizované cvičenia.
Pohybová a tanečná
improvizácia,
pantomíma.

Základné pojmy a poznatky z rytmickej
a modernej gymnastiky, náčinie a cvičenie
s náčiním, rovnovážne výdrže – pózy, poskoky
a skoky.
Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok:
(prísunný, cval, poskočný, polkový), Rytmické
cvičenia spojené s vytlieskávaním,
vydupávaním, hrou na telo.
Cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti.
Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky, so zameraním na správne a estetické
držanie tela.
Tanečné kroky a motívy regionálnych
ľudových tancov, vybraných moderných
tancov.
Rytmizované pohyby s využitím hudby,
hudobného doprovodu.
Imitačné pohyby s využitím hudby, tanečná
improvizácia na základe naučených tanečných
krokov.

Žiak vie vymenovať základné pojmy rytmickej
a modernej gymnastiky,
vie pomenovať kroky realizované vo výučbe,
vie vykonať ukážku rytmických cvičení,
vie zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou,
má zvládnuté základné tanečné kroky, tanečné motívy
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe,
vie vytvoriť krátke väzby a motívy z naučených
tanečných krokov ľudových a moderných tancov,
uplatňuje prvky rytmiky a tanca v hudobnopohybových tanečných a dramatických hrách,
dokáže pohybovo improvizovať na základe naučených
tanečných krokov.

Mediálna
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.
Multikultúrna
výchova.

175

Psychomotorické
a zdravotne
orientované
cvičenia a hry.

Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové činnosti

6

9

Relaxačné cvičenia
a hry.
Cvičenia so
zameraním na riadené
spevňovanie
a uvoľňovanie
svalstva.
Aktivity zamerané na
rozvoj dýchania.
Naťahovacie cvičenia.
Kompenzačné
cvičenia.
Cvičenia na rozvoj
flexibility,
rovnováhových
schopností,
uvoľňovanie si celého
tela.
Cvičenia spájajúce
zmyslové vnímanie
s pohybovým.
Psychomotorické hry,
cvičenia a cvičenia
s netradičným
náčiním.

Relaxačné, uvoľňovacie cvičenia a hry
a cvičenia so zameraním na riadené
spevňovanie a uvoľňovanie svalstva. Aktivity
zamerané na rozvoj dýchania, dýchacie
cvičenia a cvičenia zamerané na nácvik
správneho dýchania v rôznych polohách.
Naťahovacie a strečingové cvičenia.
Kompenzačné, vyrovnávacie cvičenia.
Cvičenia na rozvoj flexibility.
Rozvoj rovnováhových schopností: statickej
a dynamickej rovnováhy, balansovanie
s predmetmi. Cvičenia telesnej schémy
zamerané na uvedomenie si vlastného tela –
pohybových možností jeho jednotlivých častí.
Hry zamerané na správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových činnostiach.
Cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie
s pohybovým a psychomotorické hry a cvičenia
a hra s netradičným náčiním.
Názvy polôh tela.

Žiak vie postupne pri slovnom doprovode uvoľniť
svalstvo končatín i celého tela, ovláda pohybové
aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu
, vie opísať základné spôsoby dýchania, vie vykonať
jednoduché strečingové cvičenia,
dokáže aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach
a hrách.
Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie ich
pomenovať.
Má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť.

Ochrana
života
a zdravia.
Mediálna
výchova.

Základné pojmy
a poznatky zo
sezónnych aktivít
realizovaných vo
výučbe.
Korčuľovanie.
Chôdza a jej rôzne
druhy a spôsoby
vzhľadom na
povrch a terén.
Jazda na kolobežke
a bicykli.

Základné pojmy a poznatky zo sezónnych
aktivít realizovaných vo výučbe.
Korčuľovanie – in-line, na ľade: jazdy
vpred, zastavenie, hry a súťaže na
korčuliach.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom na povrch a terén, turistika – jej
druhy a formy, turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka, zásady a význam
otužovania, pohybu a pobytu v prírode
v každom ročnom období a počasí.
Jazda a hry na kolobežke a bicykli.

Žiak vie vymenovať základné druhy realizovaných
sezónnych pohybových aktivít,
zvláda pohybové zručnosti vybraných sezónnych
aktivít,
uplatňuje prvky sezónnych pohybových činností
v hrách, súťažiach, v škole i vo voľnom čase,
bezpečne sa pohybuje v rôznom priestore
a v rôznych podmienkach,
dokáže prekonávať pohybom rôzne terénne
nerovnosti,
dokáže vysvetliť význam a zásady ochrany prírody
počas pohybových aktivít v nej.

Environment
álnavýchova.
Dopravná
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.
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Zdravie a zdravý
životný štýl

4

Zásady zdravého
životného štýlu.
Negatívne vplyvy
na zdravie človeka.
Význam pohybu pre
zdravie človeka.
Hygienické zásady
pred, pri a po
cvičení.
Organizácia
cvičení.
Zásady správneho
držania tela.
Pohybový režim,
aktívny odpočinok.

Zásady zdravého životného štýlu: pravidelný
pohyb v dennom režime, pitný režim, zdravé
a nezdravé potraviny, stravovanie pri
zvýšenej telesnej záťaži, práca a odpočinok
v dennom režime.
Negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu,
nedovolených látok a iných závislostí na
zdravie človeka.
Význam pohybu pre zdravie človeka.
Hygienické zásady pred, pri a po cvičení,
hygieny úborov, význam dodržiavania
základných hygienických zásad.
Organizácia cvičenia, dopomoc a záchrana
pri cvičení.
Zásady správneho držania tela, správne
držanie tela v stoji, cvičenia pre správne
držanie tela.
Pohybový režim, aktívny odpočinok,
základné poznatky o formách pohybovej
aktivity v režime dňa.

Žiak dokáže identifikovať znaky zdravého
životného štýlu,
rozlišuje zdravú a nezdravú výživu,
vie rozpoznať nebezpečenstvo návykových látok
a ich negatívny vplyv na zdravie človeka,
dokáže vysvetliť význam pohybovej aktivity pre
človeka,
dodržiava hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti,
aplikuje zásady bezpečnosti pri cvičení,
vie popísať znaky správneho držania tela v stoji,
dokáže aplikovať osvojené pohybové zručnosti
v režime dňa.

Ochrana
života
a zdravia.
Prevencia
sociálnopatologickýc
h javov
a prosociálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Telesná zdatnosť
a pohybová
výkonnosť

2

Poznatky
o vonkajších
prejavoch únavy.
Pohybové
prostriedky na
rozvoj kondičných
a koordinačných
schopností.

Príčiny telesných zmien a poznatky
o vonkajších prejavoch únavy pri zaťažení:
potenie, dýchanie, farba pokožky,
koordinácia pohybov.
Pohybové prostriedky na rozvoj
koordinačných a kondičných schopností.

Žiak vie rozpoznať základné prejavy únavy pri
fyzickej záťaži,
dokáže využívať prostriedky na rozvoj
pohybových schopností.

Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

177

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná výchova
Tematický
celok

Časová
Téma
dotácia
Základné lokomócie
Základné povely
19
a nelokomočné
pohybové zručnosti.

poradovej prípravy,
rad, zástup, družstvo,
čiara, priestor.
Techniky behu, hodu
loptičkou, skoku
do diaľky z miesta.
Základy správnej
techniky
gymnastických
cvičení, stojka na
lopatkách, rovnovážne
výdrže, kotúle vpred,
vzad.

Ročník: druhý
2 hod. týždenne
Obsahový štandard
Poradové cvičenia :
- zásady bezpečného a účelného pohybu
v telovýchovných objektoch.
Základné lokomócie:
- základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou,
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný,
skok do diaľky, hod loptičkou.
Gymnastické zručnosti :
- elementárne zručnosti z akrobacie,
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení,
- obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku
trampolínke, výskoky a zoskoky
z gymnastického náradia.

Pohybové
a manipulačné hry.

19

Prípravné športové hry
na vybíjanú, futbal,
prehadzovanú,
basketbal.
Hry s lavičkami
a švihadlom.

Tradičné aj netradičné hry - pravidlá.
Hry manipulačné - technicky správna
manipulácia s náčiním.
Zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

Kreatívne
a estetické
pohybové činnosti.

9

Tanečná a štylizovaná
chôdza, beh, skoky,
poskoky so

Pohybové prvky z tvorivej rytmiky.
Pohybové aktivity s hudbou.
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Výkonový štandard
Žiak
- správne vníma význam poradových cvičení pre
účelnú organizáciu,
- pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať,
- pozná a vie pomenovať základné lokomócie,
- osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu,
na podnet vykoná základné polohy a pohyby tela
a jeho častí,
- vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, plazenie)
- pozitívne vníma základné lokomócie a nelokomočné
zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť
pohybového prejavu človeka a prostriedku
na upevňovanie si zdravia,
- pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie
Žiak
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- zvládne základné manipulačné činnosti s loptou
(kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie lopty
od podlahy) zamerané na správne držanie tela
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
organizovať a riadiť 2 hry
Žiak
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej

Prierezové
témy
Mediálna
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.
Multikultúrn
a
výchova.

Ochrana
života
a zdravia.
Mediálna
výchova.

zameraním na správne Tanec a rytmika.
držanie tela, ako celku
a jeho častí v rôznych
polohách.
Rytmizované pohyby
s využitím hudby
alebo jednoduchých
hudobných nástrojov.
Tanečná improvizácia.

Psychomotorické
cvičenia a hry.

Aktivity v prírode
a sezónne pohybové
činnosti.

9

10

Hry zamerané na
správne držanie tela
s prenášaním
drobných predmetov
na hlave a chôdza
po čiare.
Aktivity na rozvoj
dýchania (strečingové
cvičenia)

Hry zamerané na správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových činnostiach.
Joga - relaxácia.
Strečing - dýchacie cvičenia.

Zimné športy korčuľovanie,
sánkovanie,
Letné športy turistika.

Základné zručnosti turistiky, korčuľovania,
sánkovania, plávania.
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dramatiky, rytmiky, tanca
- pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí,
pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo
hudobným podnetom ( vnímanie arozlišovanie
zmeny tempa a rytmu signálov pohybom)
- rozvíja tvorivú improvizáciu
- pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
- pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a
upevňuje sociálne vzťahy v skupine
Žiak
- ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele (časti
tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie ich
pomenovať,
- dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a
psychohygieny pre zdravie.
- využíva fyziologicky správne dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť,
- ovláda pohybové aktivity so zameraním na čiastočnú
i celkovú relaxáciu (joga, strečink)
- formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
- ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania,
sánkovania (kĺzanie a hry na snehu
- rozvíja senzorické schopnosti - pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvíja kultúrno - umelecké schopnosti, kultúru
pohybového prejavu, precítenie pohybu,
interpretáciu, kreativitu
- rozvíja intelektové schopnosti, všeobecnú
inteligenciu v kontexte s poznávacími aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí

Mediálna
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.
Multikultúrna
výchova.

Ochrana
života
a zdravia.
Mediálna
výchova.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná výchova
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti

Časová Téma
dotácia
Základné povely
19

poradovej prípravy,
rad, zástup, družstvo,
čiara, priestor.
Organizácia nástupu
žiakov, podanie
hlásenia.
Techniky behu, hodu
loptičkou, skoku
do diaľky z miesta.
Skok do diaľky
s rozbehom.
Hod loptičkou
z miesta.
Hod loptičkou po 2-3
krokoch chôdze.
Rozvoj bežeckej
vytrvalosti.
Základy správnej
techniky
gymnastických
cvičení, stojka na
lopatkách,
rovnovážne
výdrže, kotúle

Ročník: tretí
2 hod. týždenne
Obsahový štandard
Poradové cvičenia
- zásady bezpečného a účelného pohybu
v telovýchovných objektoch.
Základné lokomócie
- základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou,
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný,
skok do diaľky, hod loptičkou,
- príprava na skok do diaľky v rámci
zdokonaľovania rýchleho behu,
- zdokonaľovanie techniky,
- neprerušovaný beh 3 až 6 minút.
Gymnastických zručností -elementárne
zručnosti z akrobacie,
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení,
- obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku
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Výkonový štandard

Prierezové
témy

Žiak
- správne vníma význam poradových cvičení pre
účelnú organizáciu,
- pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať,
- pozná a vie pomenovať základné lokomócie,
- osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu,
na podnet vykoná základné polohy a pohyby tela a
jeho častí,
- vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, plazenie)
- pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú
súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku
na upevňovanie si zdravia,
- pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie

OŽZ

OSR

MUV

Pohybové a
manipulačné
hry

Kreatívne a
estetické pohybové
činnosti

19

8

vpred, vzad.
Skoky s odrazom
znožmo, roznožka,
príprava na stoj na
rukách.

trampolínke, výskoky, zoskoky a roznožka
z gymnastického náradia.

Prípravné športové
hry: vybíjaná, futbal,
prehadzovaná,
basketbal, hádzaná.
Hry s lavičkami
a švihadlom.

Tradičné aj netradičné hry – pravidlá.
Vybíjaná – prehadzovanie lopty, streľba na
protihráča, vyhýbanie sa lopte.
Futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie,
streľba.
Basketbal - všetky druhy prihrávok, chytanie
lopty, dribling, streľba jednoručne a obojručne
z miesta.
Hádzaná – prihrávky, streľba, dribling, hra na
brankára.
Hry manipulačné - technicky správna
manipulácia s náčiním.
Úkony na šikmých lavičkách a preskoky na
jednej nohe, znožmo, podbehnutie krútiaceho
sa švihadla.
Zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

Žiak
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- zvládne základné manipulačné činnosti s loptou
( kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od podlahy) zamerané na
správne držanie tela
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
organizovať a riadiť 2 hry

OŽZ

Pohybové prvky z tvorivej rytmiky.
Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov.
Zmeny tempa a rytmu signálov.
Pílový skok, štylizovaná chôdza a beh,
poskoky a obraty namieste a v pohybe, cvalový
skok a poskočný krok.
Pohybové aktivity s hudbou.

pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca
- pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí,
pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo
hudobným podnetom ( vnímanie a
rozlišovanie zmeny tempa a rytmu signálov
pohybom)
- rozvíja tvorivú improvizáciu

OŽZ

Tanečná a štylizovaná
chôdza, beh, skoky,
poskoky so
zameraním na správne
držanie tela, ako celku
a jeho častí v rôznych
polohách.
Rytmizované pohyby
s využitím hudby
alebo jednoduchých
hudobných nástrojov.
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OSR

MUV

OSR

MUV

Psychomotorické
cvičenia a hry

Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové činnosti

10

10

Tanečná improvizácia. Prísunný premenný (polkový), valčíkový krok.
Základy cvičení s náčiním pri hudobnom
a rytmickom sprievode.
Pohybová improvizácia.
Tanec a rytmika.
Napodobňovacie pohyby.

- pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
- pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a
upevňuje sociálne vzťahy
v skupine

Hry zamerané na
správne držanie tela
s prenášaním
drobných predmetov
na hlave a chôdza
po čiare.
Všestranne rozvíjajúce
cvičenia.
Kondičné – so
zameraním na
atletickú gymnastiku.
Relaxačné.
Aktivity na rozvoj
dýchania (strečingové
cvičenia).

Žiak
- ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele
(časti tela, vnútorné
orgány) pri pohybovej činnosti,
- dodržiava správne držanie tela, polohy tela a
jeho častí, pohyby tela
a jeho častí, pozná a vie ich pomenovať,
- dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a
psychohygieny pre zdravie.
- využíva fyziologicky správne dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so zameraním
na koncentráciu
a pozornosť,
- ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga, strečing)
-formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
Žiak
- ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania,
sánkovania (kĺzanie a hry na snehu
- rozvíja senzorické schopnosti - pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvíja kultúrno - umelecké schopnosti, kultúru
pohybového prejavu, precítenie pohybu, interpretáciu,
kreativitu
- rozvíja intelektové schopnosti, všeobecnú
inteligenciu v kontexte
s poznávacími aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí

Hry zamerané na správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových činnostiach
Joga – relaxácia.
Strečing - dýchacie cvičenia.

Zimné športy Základné zručnosti korčuľovania, sánkovania
korčuľovanie,
a lyžovania.
sánkovanie, lyžovanie. Korčuľovanie:
- cvičenie jazdy vpred v trojiciach,
- jazda vo vlnovkách k méte a späť,
Letné športy –
- zastavenie jednostranným prívratom,
turistika
- zmeny smeru jazdy,
- jazda vzad,
- prekladanie vpred,
- obraty.
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OŽZ

OSR

MUV

OŽZ

OSR

MUV

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná výchova
Tematický
celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard
Vedomosti

Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohyb.zručnos
ti

20

Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry

20

Ročník: štvrtý

základné lokomócie – poznať,
vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať
základné a vedieť ich
pomenovať, - elementárna
terminológia (názvoslovie)
gymnastických polôh,
pohybov a cvičení,
- význam základných
lokomócií, poradových a
gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických
a gymnastických súťaží, zásady bezpečnosti a hygieny
pri týchto cvičeniach.
základné herné činnosti
jednotlivca v MH, PH, PŠH poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách
a súťažiach, význame
súťaživosti v športe, - správna
technika základných herných
činností jednotlivca,
- poznatky o správnej
manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných
pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách
kultúrneho správania sa na

2 hod. týždenne

Výkonový štandard

66 hodín ročne
Prierezové
témy

Schopnosti a zručnosti
proporcionálny rozvoj pohybových
schopností prostredníctvom
základných lokomócií a
nelokomočných zručností (s
akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných
lokomócií v rôznych obmenách, v
rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky
behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné
polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych
osí tela (obraty, prevaly, kotúle
ap.), - osvojenie si základov
techniky kotúľov, stojok, skokov.
proporcionálny rozvoj všetkých
pohybových schopností
prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných
herných činností jednotlivca v
rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov
manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí,
v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel
vybraných hier a schopnosť podľa
nich konať a rozhodovať.
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Žiak vie primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie pohybových
činností v priestore) a elementárne zručnosti z
akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre
život a šport.

Žiak je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry, prejavuje schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá,
technicky správne vie manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny
postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.

OSR

OŽZ

OŽZ

OSR

MUV

Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti

10

Psychomotori
cké cvičenia a
hry

10

Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti

6

športových podujatiach, zásady bezpečnosti a hygieny
pri hrách.
poznať a vedieť pomenovať
jednotlivé druhy cvičení a hier,
pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca,
poznať správnu techniku
jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných
pohybových motívov tanca,
rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie tela,
polohy tela a jeho častí, v
kontexte so slovným alebo
hudobným podnetom.
Základné pojmy: názvy častí
tela, polôh tela i jeho častí,
správne držanie tela.
Vedieť o význame pohybu i
jednotlivých druhoch cvičení
pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách
organizmu na pohybovú
aktivitu,
Základné pojmy: plavecký
spôsob (kraul, znak, prsia),
splývanie, štartový skok,
obrátka, turistika – jej druhy a
formy, turistický výstroj,
turistický chodník, turistická
značka, korčuľovanie –
kolieskové korčule, korčule,
sánkovanie, lyžovanie, lyže –
zjazdové, bežecké, skokanské,
zjazd, slalom, beh na lyžiach.

proporcionálny a veku primeraný
rozvoj koordinačných pohybových
schopností s akcentom na
priestorovo-orientačné a rytmické
schopnosti,
- veku primeraný rozvoj
dramatických schopností a
zručností,
- osvojovanie si základných
rytmických a tanečných cvičení v
rôznych obmenách,
- rozvoj tvorivej improvizácie,
kreativity, imaginácie, vizualizácie.

Žiak má primerane veku rozvinuté základné
senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne,
kultúrno-umelecké a tvorivé schopnosti, vie ich
primerane aplikovať v živote i športe
prostredníctvom kultivovaného prirodzeného
pohybu.

Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia
a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj
dýchania,
- naťahovacie (strečingové)
cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa,
plávania, pobytu a pohybu v
prírode v každom ročnom období
pre zdravie
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii plávania a
aktivít v prírode,
- o technike základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít v prírode.

Žiak vie primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické cvičenia,
pozná ich význam, možnosti aplikácie, vie
dokázať vyjadriť pohybom navodený motív,
vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie
(antistresové cvičenia).
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OSR

MEV

TP a PZ
REV

OŽZ

OSR
Žiak ovláda základy elementárnych pohybových
zručností súvisiacich s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou,
korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním ai.),
žiak vie ich možnosti aplikácie a vníma ich
význam v živote i športe.

OSR
OŽZ
DOV

Plavecký výcvik
Charakteristika výcviku:
Plavecký výcvik kladie zvýšený dôraz na všestranný rozvoj osobnosti. Tento výchovno
– vzdelávací proces má veľký podiel na harmonickom rozvoji mladého organizmu. Deti
nielenže získavajú základné plavecké zručnosti a návyky, ale zvyšuje sa ich telesná
výkonnosť, získavajú základné hygienické návyky, učia sa rozhodnosti, odvahe
a v neposlednom rade sa pôsobí na ich zdravie.

Ciele výcviku:











žiaci sa naučia, ako sa majú správať v jednotlivých častiach plavárne ( šatne,
sprchy, sušiareň ), získavajú základné hygienické návyky
žiaci sa oboznámia s vodným prostredím
odbúravanie strachu z vodného prostredia a získavanie pozitívneho vzťahu
k vode
každý žiak sa naučí splývať
osvojí si tri základné spôsoby ( prsia, kraul, znak)
pokročilí plavci sa zdokonalia v jednotlivých spôsoboch a rozšíria si plavecké
návyky
výchova osobnosti, učenie sa zdravej súťaživosti
rozvoj vytrvalosti, orientácie, rýchlosti, sily
formovanie morálnych a vôľových vlastností
žiaci sa naučia o pozitívach vodného prostredia na ich zdravie a organizmus

Obsah výcviku:
Plavecký výcvik vedie žiakov k sebadisciplíne, otužovaniu, hygienickým návykom.
Žiaci sa naučia základy plávania a zvládnu preplávať min. 25m. Zlepšujú si orientáciu vo
vodnom prostredí a odhad. Žiaci si vytvárajú kladný postoj k vode, rozvíjajú súdržnosť
skupiny, fair – play.
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Hrdinovia dejín
Názov predmetu

Hrdinovia dejín

Časový rozsah výučby

1 hod. týždenne; 33 hod. rok

Ročník

štvrtý

Škola

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Východiskom vzniku tohto predmetu bola potreba ponúknuť žiakom vhodné vzory
pre napodobňovanie správania, konania, zmýšľania a tvorbu celoživotných postojov
k vzdelávaniu a vnútorným ľudským hodnotám. Každodenná realita ponúka našom žiakom
množstvo vzorov, no väčšina z nich je nevhodných a častokrát ani samotní rodičia nemajú
predstavu o tom, ktoré hodnoty a postoje ich vlastné deti preberajú a s ktorými sa stotožňujú.
Predmet Hrdinovia dejín chce priniesť priestor na spoznávanie veľkých národných
a svetových hrdinov, ktorí sú skutoční, posunuli kolesá histórie a pokroku vpred. Chce
žiakom rozpovedať skutočné životné príbehy, s ktorými by sa v istých okamihoch mohli
stotožniť (úvodná časť životného príbehu osobnosti vo veku žiaka 3. a 4. ročníka) a keďže
ide skutočné príbehy, chce ponúknuť, aby mohli uvažovať o svojej budúcnosti a životných
možnostiach, detských snoch, túžbach a ich naplnení. Predmet chce dať priestor na radosť
z učenia, objavovania zaujímavých informácií, diskutovania o minulosti, súčasnosti
a budúcnosti, fantazírovania o tom, aký bol svet kedysi a aký ešte bude, detských
predstavách, ako by oni sami mohli ovplyvniť svet a boli hrdinami pre iných.
V ďalšej fáze nasledujú praktické činnosti a tvorivé dielne s medzipredmetovými
vzťahmi vo výučbe iných predmetov alebo v blokovom vyučovaní. Tu si žiaci overujú svoje
poznatky alebo utvrdzujú ich správnosť, prípadne tvoria detské výstupy na základe
nadobudnutých poznatkov. Toto je cieľová stanica, kam by mala smerovať cesta k hrdinom –
od túžby po poznaniu cez informácie príbehu a ďalšieho poznávania až po praktickú činnosť
detí a prezentovanie vlastných poznatkov.
Predmet Hrdinovia dejín je novovytvoreným predmetom, ktorý integruje v sebe
prírodovedné, jazykové, umelecké a dejepisné vzdelávanie. Stojí na silných
medzipredmetových vzťahoch a prepojením s prierezovými témami.
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Všeobecné ciele predmetu
Spoločenské ciele:
Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov cez rozvoj kognitívnych procesov, čitateľskej a
jazykovej gramotnosti, sociálneho rozvoja a ovplyvňovanie postojovej stránky osobnosti
žiakov.
Inštitucionálne ciele:
Cez 30 príbehov o významných osobnostiach národnej a svetovej histórie vloženej do
literatúry faktu rozvíjať čitateľské a jazykové zručnosti, schopnosť triediť a spracovávať
informácie, radiť ich do širších časových a historických súvislostí a spájať ich s poznatkami a
získanými zručnosťami z iných predmetov. Teoretické poznatky a zručnosti uplatňovať
následne v rôznorodých praktických cvičeniach a zadaniach. Výsledky svojej práce
prezentovať a zdieľať svoje postoje a názory s inými.
Špecifické ciele:
Cez 30 špeciálne pripravených príbehov knihy Hrdinovia dejín rozvíjať čitateľskú
zručnosť žiakov, čítanie s porozumením, schopnosť vyhľadávať, triediť a spracúvať
informácie a ďalej využívať.
Objavovať a osvojovať si ďalšie poznatky v súvislosti so získanými poznatkami z textu
prostredníctvom práce s podporným vzdelávacím materiálom učiteľa, zdrojmi v
encyklopédiách, internete a z iných zdrojov. Orientovať sa v časovej priamke a poznatky
radiť s ohľadom s časovou následnosťou ich vzniku a uplatnenie v živote človeka.
Rozvíjať zručnosti praktického, komunikačného, sociálneho a tvorivého charakteru cez
pozorovania, pokusy, merania, besedy, výstavy, miniprojekty, umeleckú žiacku tvorbu a
tímovú prácu.
Cez ponúknuté vzory vplývať na postoje a správanie žiakov, aby zo žiakov rástli silné
a zdravé osobnosti s podporou ich individuálnych daností a osobitostí.

Rozvíjané kompetencie
4.1 Čitateľské, jazykové a komunikačné kompetencie
Čitateľská gramotnosť a jazykové zručnosti v súčasnej dobe patria medzi kľúčové
kompetencie, ktoré pre úspešný život potrebuje každý človek. Naše deti však čoraz menej
čítajú a literatúra ako zdroj informácií ustupuje do úzadia. To je dôvod, prečo vzdelávanie
v tomto predmete je postavené na práci s textom. Pre potreby vzdelávania bola vytvorená
kniha s 30 príbehmi, ktorá žánrovo stojí na hranicu náučnej literatúry a literatúry faktu.
Z tohto pohľadu je kniha zdrojom informácií, s ktorými žiaci na vyučovaní pracujú.
Rozvojom čitateľských a jazykových zručností smerujeme k formovaniu žiaka – zdatného
čitateľa, ktorý číta s porozumením, dokáže z textu vyberať správne informácie, rozumie im,
informácie následne ďalej využíva v nasledujúcich činnostiach alebo podľa potrieb a vie ich
v komunikácii sprostredkovať iným.
4.2 Kognitívne kompetencie
Na základe práce s textom a aktivizáciou už osvojených poznatkov ďalej rozvíjajú
svoju svoje poznatky z prírodovednej oblasti (základy fyziky, biológie, chémie, astronómie),
vlastivedného oblasti (celosvetových a národných dejín, geografie, archeológie), literárnej
a jazykovej oblasti (vzniku knihe, literárnych žánroch), umeleckej oblasti (hudba a umenie)
a prierezových tém. Na základe praktických činnosti tieto získané alebo upevnené poznatky
a vedomosti využíva v praxi, v reálnych situáciách a problémových úlohách. Zároveň
v uvedených činnostiach získava svoje vlastné poznatky a vedomosti a zaraďuje ich do
existujúceho systému poznatkov.
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4.3 Sociálne a personálne kompetencie
Zámerom predmetu je vytvárať priestor na diskutovanie, rozhovory, výmenu názorov
a pohľadov na rozoberanú tému. Tento priestor dáva učiteľovi na budovanie dobrej učebnej
atmosféry založenej na partnerskom vzťahu, zdieľaní a výmene názorov, postojov
k problematike, k tímovým a skupinovým prácam, kde sa žiaci učia spolupracovať a pomáhať
si, deliť si úlohy a byť za ne zodpovedný.
4.4 Afektívne kompetencie
Samotný predmet má nadpredmetový charakter, ktorý mu dáva hlavná idea predmetu.
Ponúknutím vzorov chceme zasiahnuť predovšetkým osobnostný rozvoj žiaka, jeho
postojovú oblasť, mravné hodnoty, aby sme podporovali silné detské osobnosti s dobrými
sociálnymi vzťahmi, ktorý vie rozlišovať dobro a zlo a vie zhodnotiť, čo je pre meno dobré
a zlé.
4.6 Informačné zručnosti
Hoci je hlavným zdrojom informácií zbierka príbehov vytvorená na základe potrieb
vzdelávania s ohľadom na primeranosť vekovej kategórie žiakov, vo vyučovaní využívame aj
iné zdroje informácií ako napríklad internet. Učiteľ má k dispozícií podporný vzdelávací
materiál určený k dataprojekcii, ktorý je podnetom pre žiacke prezentovanie a vlastné
vyhľadávanie informácií textové, obrazového alebo audiovizuálneho charakteru.

Stratégie vyučovania
Overeným základným postupom vo vyučovaní v predmete je postupnosť aktivít:
Motivácia, ktorej princípom je jedna osobnosť
Práca s príbehom o osobnosti a informáciami v ňom
Práca s podporným výučbovým materiálom a získavanie poznatkov a vedomostí na
základe rozprávania, rozhovoru, diskutovania na podnety vzdelávacieho materiálu
učiteľa alebo získaného z ďalších zdrojov
Praktické činnosti podľa zamerania bloku: pokusy, merania, pozorovania, diskusie,
výstavy, prezentácie, tvorby miniprojektov, výrobu plagátov a posterov, priestorových
konštruovaní , kresieb a inej tvorivej činnosti.
Prezentovanie výsledkov práce žiakov a následné hodnotenie a sebahodnotenie žiakov

Učebné zdroje:
Kniha Hrdinovia dejín pre žiaka a učiteľa
Zbierka 30 ilustrovaných príbehov o zámerne vybraných 30 slávnych svetových
a národných osobnostiach s krátkou motivačnou básňou
CD Hrdinovia dejín
CD obsahuje zbierku 30 PowerPoint prezentácií s audio-vizuálnymi prepojeniami na
zdroje na nosiči alebo na internete, digitálnu Metodickú príručku pre učiteľa, Zbierku
metodických listov k jednotlivým vyučovacím blokom.
Webový portál
Obsahuje webovskú podporu pre výučbu pre učiteľa, aby mal podporný vzdelávací
materiál kdekoľvek on-line. Portál obsahuje zbierku vzdelávacích prezentácií pre učiteľa
v plnom rozsahu a pre žiaka vo skrátenej podobe v neobmedzenom prístupe. Po prihlásení má
učiteľ k dispozícií on-line puzzle všetkých osobností určených na podporu motivácie žiakov
a zbierku špeciálnych testov ako ďalšej formy učenia sa.
Iné zdroje informácií
Mimo hlavného zdroja informácii – knihy Hrdinovia dejín sem zaraďujeme rôzne
encyklopédie, detskú literatúru, náučnú literatúru, zdroje na internete...
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Podporný materiál
súbor DVD Bol raz jeden život a Bol raz jeden vynálezca (Archimedes,
Gutenberg, Kolumbus, Galileo, Newton, Leonardo da Vinci...)
Boffin – elektrická stavebnica ( Edison)
Hlavolamy (Leonardo da Vinci)
Buzoly (Kolumbus)
Silomery (Newton)
Sady pečiatok, tlačených písmen (Gutenberg)
Divadelné čiapky na dramatizácie a jednoduché kostýmy (Grimmovci, Ezop)
Geomag, magnetická stavebnica (Newton)
Jak fungují věci, PC program (Leonardo da Vinci, Čapek)
Google Earth (Gagarin)
on-line grafický program MrPicassoHead (Picasso)
mapa Európy, sveta, glóbus
a iné podľa potreby učiteľa a výberu aktivity

Hodnotenie
Predmet má v sebe integrované zložky z poznávacích a výchovných oblastí
(prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, výtvarnej a hudobnej výchovy) ale má aj
nadpredmetový charakter v tom, že sa témach plnia ciele prierezových tém.
Východiskom pre hodnotenie sú rôzne typy prostriedkov, ktoré vzhľadom na stratégiu
vyučovania učiteľ uplatňuje:
hodnotenie čitateľskej zručnosti žiakov, čítania s porozumením, úrovne schopnosti
narábania s informáciami z textu a samotným textom, reprodukcie prečítaného textu,
ďalšieho použitia informácií s textom
hodnotenie úrovne získaných vedomostí pri práci s ďalšími zdrojmi informácií ale
i úrovne schopností s informáciami alebo vedomosťami narábania na teoretickej
a praktickej úrovni vo forme: ústneho alebo písomného prejavu žiaka, práce žiaka
praktického charakteru a pod.
hodnotenie práce žiakov spojenej s prezentovaním, obhajovaním, hodnotením a pod.
projekt žiakov na záver ( s časovou rezervou 3 bloky), kde si žiaci a učiteľ určí
spoločne kritéria hodnotenia, pričom žiaci prejdú spoločne všetkými fázami tvorby
projektu a učiteľ v hodnotení prihliada na cely proces tvorby projektu, nie len na
výsledný výstup.
osobitnú časť tvoria testy, ktoré majú diagnostický charakter a sú ďalším
prostriedkom učenia sa, tie však nie sú vhodné na klasifikáciu ( sú súčasťou
podporného materiálu učiteľa na CD)
Predmet je klasifikovaný známkami.
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hrdinovia dejín
Časová
dotácia
1

Téma

Ročník: štvrtý
1 hod./týždeň 33 hod./ rok
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Ťažký deň v dobe
ľadovej
NEANDERTÁLEC

Prvý človek na Zemi.
Životný štýl dávneho a súčasného
človeka. Dôkaz existencie života
dávneho a súčasného človeka.

Vedieť popísať základné znaky života dávneho človeka a súčasného
človeka, jeho spôsobu života, životného štýlu. Vedieť porovnať
dôkazy existencie dávneho človeka a súčasného.

EV
OSR
RPZ

Ako
súrodenci
zostrojili
prvé
motorové lietadlo
BRATIA
WRIGHTOVCI
Pipi Dlhá Pančucha
ASTRID
LINDGRENOVÁ

Dopravné prostriedky: Lietadlo.
Túžba človeka lietať – od vtákov po
lietadlo.
Skladanie papierového lietadla
a meranie jeho letu.
Ako vzniká tvorba spisovateľa –
detská kniha. Autorská rozprávka.
Slušné spoločenské správanie
a tvorba pravidiel.

Vedieť stručne popísať, ako sa premenila počas histórie človeka
túžba lietať na let lietadla.
Vedieť poskladať papierové lietadlo podľa návodu, zmerať
a porovnávať meradlom let lietadla a zamýšľať sa nad vzťahom
konštrukcia lietadla, prúdenie vetra, stanovisko štartu...
Vedieť stručne popísať prácu spisovateľa a ako vzniká kniha.
Poznať základné pojmy – rozprávka, ilustrácia, spisovateľ, autor,
ilustrátor, herec, filmová rozprávka. Poznať základné pravidlá
slušného správania a konfrontovať ich so správaním hrdinky knihy.

DV
OSR
EV
RPZ

1

Čistota je dôležitá
ARCHIMEDES

Objem. Meradlá objemu. Pokusy
a merania. Archimedes a jeho
objavy.

Chápať podstatu, čo je objem ako ho merať. Poznať význam
pojmov: objem, meradlo objemu, odmerný valec, jednotka objemu,
plávajúce predmety.

1

A predsa sa točí
GALILEO GALILEI

Slnečná sústava. Hviezdy, planéty
a vesmír. Priestorové modelovanie
alebo plošné zobrazenie.

Poznať základné poznatky o Slnečnej sústave a vzťahoch Slnka
a planét. Poznať základné poznatky o Zemi ako planéte.

1

Prečo kráčame po
zemi
ISSAC NEWTON

Zem a gravitácia. Zem a jej pohyby.
Mesiac. Pokusy s gravitáciou
a magnetizmom.

1

Najlepší
príbehov
EZOP

rozprávač

Bájka ako krátky epický útvar
s poučením. Ezop, autor bájok.
Dramatizácia bájok.

Správne chápať, čo je gravitácia a mať základné poznatky
o gravitácií Zeme. Cez magnetizmus magnetu mať predstavu
o gravitačnom poli Zeme. Vedieť pokusmi dokázať gravitáciu
a pôsobnosť magnetizmu.
Správne chápať význam pojmu bájka, mravné ponaučenie. Poznať
aspoň 3 bájky, prerozprávať obsah, zdramatizovať výjav. Poznať
z histórie spoločenské zázemie, kedy Ezop vymyslel bájky.

1

O mužovi

s veľkou

Jednoduchý

Chápať princíp jednoduchého obvodu. Vedieť, čo je vodič, nevodič,

1

1

elektrický

obvod.
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OSR
EV
RPZ
MV
OSR
EV
RPZ, MV
OSR
EV, RPZ
OŽZ
OSR
RPZ
OŽZ
OSR
EV
RPZ
MV
OSR

hlavou
THOMAS
EDISON

Konštruovanie.

uzavretý obvod, batéria, žiarovka. Vedieť z komponentov vytvoriť
jednoduchý obvod (elektrická stavebnica). Pozná základné pravidlá
narábania s elektrinou.

ALVA

1

Základ všetkého je
bunka
JAN E. PURKYNĚ

Bunka – základná stavebná jednotka
tiel živých organizmov.

Vedieť, čo je bunka a mať predstavu o nej vďaka prvému
pozorovaniu cez mikroskop. Vedieť, na čo slúži mikroskop.

1

Neznáme lúče
W.C.RÖNTGEN

Röntgenové lúče a röntgen. Kostra
a oporná sústava človeka. Zdravá
výživa a správne držanie tela.
Správny životný štýl.

Vedieť načo slúžia röntgenové lúče a čo umožňujú lekárom. Vedieť
základné informácie o opornej sústave človeka. Vedieť, čo je
správne držanie tela, správny životný štýl.

1

Ako sa narodili prvé
zvieratká z plyšu
MARGARET
STEIFFOVÁ
Ježiš
JEŽIŠ

Hračky.
Hendikep.
Život
hendikepovaných ľudí medzi nami.

Vedieť,
čo
je
hendikep,
chápať
rovnosť
zdravých
a hendikepovaných ľudí. Vedieť popísať poslanie a funkcie hračky.
Odprezentovať svoju (vystavovanú) hračku.

História darovania na Vianoce.
Tradície. Biblický príbeh o narodení
Ježiška.

Vedieť vyrozprávať biblický príbeh, na základe ktorého dostávame
darčeky „od Ježiška“ Vedieť darovať a prijímať dary.

1

Hudobný génius
W. A. MOZART

Klasická hudba. Počúvanie hudby.
Hudobné nástroje.

1

Ošiaľ
zvaný
„beatlemánia“
J. W. LENNON

Moderná hudba. Počúvanie hudby.
Elektronické hudobné nástroje.

Poznať delenie hudobných nástrojov a niektorých predstaviteľov
skupín nástrojov. Podľa počutia rozoznať a pomenovať aspoň 5
nástrojov (husle, harfa, klavír, gitara, bicie) Poznať rozdiel medzi
klasickou vážnou hudbou a modernou, ľudovou a pod.
Poznať aspoň 5 nástrojov kapely a čo tvorí kapelu a techniku.
Vedieť, aké posolstvo môže mať moderná hudba. Ako piesňou
možno bojovať za mier.

1

Tajomstvá
Majstra
Leonarda
LEONARDO
DA
VINCI
prvé písmo Slovanov

Vynálezy a ich kresby.
a kódovanie. Hlavolamy.
Riešenie hlavolamov.

1

1

1

Ako sa na rozprávky
nezabudlo
BRATIA
GRIMMOVCI

EV
RPZ
OŽZ
OSR
EV
OŽZ
OSR
OŽZ
MV
RPZ
OSR
OŽZ
RPZ
OSR
RPZ
MuV
OSR
RPZ
OSR
MuV
MV
OSR
RPZ

Šifra

Vedieť, čo je šifra, kódovanie, hlavolam. Vedieť uplatniť trpezlivosť
pri riešení hlavolamov. Vedieť, aké pravidlá sa uplatňujú pri
zaznamenávaní poznámok, zápiskov (v škole, v triede).

Prvé písmo Slovanov. Význam
písma. História o osídlení nášho
územia Slovanmi a význam viery
v živote ľudí.
Klasické
rozprávky
bratov
Grommovcov. Znaky rozprávky.

Vedieť, ako vzniklo prvé písmo Slovanov. Vedieť použiť sústavu
znakov na prepis písma. (hlaholika – slovenčina) Vedieť, čo je
„kódovanie“.

OSR
MuV
RPZ

Vedieť charakterizovať znaky klasickej rozprávky. Vedieť
vymenovať aspoň 5 rozprávok od bratov Grimmovcov. Vedieť
voľne zreprodukovať dej vybranej rozprávky. Poznať ďalších
zberateľov(autorov) : Dobšinský, Andersen

OSR
MuV
RPZ
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1

Geniálny maliar
PABLO PICASSO

Moderné
umenia.
Kubizmus
a geometrické útvary v umení. Práca
s grafickým programom.

Vedieť vyjadriť pocity a názor pri hodnotení diela. Chápať rozdiel
v zobrazení a vyjadrení v klasických umeleckých dielach a v umení.
Vedieť, čo je mier. Vedieť vytvoriť kresbu v grafickom programe
Picasso.

1

Aby každý mohol
mať knihu
JOHANN
GUTEMBERG
Objavenie Ameriky
KRIŠTOF
KOLUMBUS

Kníhtlač a prvá kniha. Význam
knihy v živote človeka. Tvorba
jednoduchej tlačoviny.

Vedieť, aký význam mál objav kníhtlače, ako kniha vzniká, čoho je
nositeľom, aké druhy tlačovín dnes poznáme. Vedieť vytvoriť
vlastnú tlačovinu. Význam informácie v tlačovinách.

Zem a kontinenty na nej. Glóbus
a mapa – ako zobrazenie povrchu
Zeme. Svetové strany, kompas,
buzola, orientácia podľa mapy
a v priestore.
Učiteľ učiteľov. Sokrates. J. A.
Komenský. Ako vnikol sviatok Deň
učiteľov a prečo si vážiť svojho
učiteľa.
Let do vesmíru, na Mesiac. Zem –
zemeguľa, vesmír. Zem je domov
nás všetkých. Práca s Google Earth.

Poznať zbežne príbeh, ako bola objavená Amerika. Vedieť, že
Ameriku a Európu ako kontinenty delí oceán, ktorý možno
preplávať alebo preletieť. Poznať svetové strany. Vedieť, ako určiť
svetové strany. Poznať zásady správania sa v lese, horách, pri
výletoch, čo robiť pri zablúdení.
Poznať príbeh o prvom učiteľovi a o tom, ako vznikla etická
výchova. Vedieť, kto bol Sokrates, Komenský. Vedieť, ako
poblahoželať učiteľovi v deň jeho sviatku.

OSR
DV
OŽZ

Vedieť základné informácie o tom, prečo a ako človek skúma
vesmír. Chápať, prečo Zem treba chrániť, uvedomovať si, že je
naším spoločným domovom. Vedieť na základnej úrovni pracovať
s PC programom Google Earht

OSR
MV
OŽZ
MuV,EV
OSR
OŽZ
EV
RPZ
OSR
OŽZ
RPZ

1

1

O mužovi,
ktorý
vedel, že nič nevie.
SOKRATES

1

Prvý
človek
vesmíre
J. GAGARIN

1

Liečiteľ Cyprián
MNÍCH CYPRIÁN

Život v kláštore, život s vierou.
Liečivé byliny a herbár. Stavba
rastlín. Tvorba tímového herbára.

Vedieť základné informácie o živote mnícha, mníšky v minulosti,
súčasnosti. Poznať stavbu rastlín. Poznať aspoň 6 liečivých bylín
a vedieť ako sa využíva ich liečivá sila. Vedieť vytvoriť herbárový
list podľa návodu.

1

Víťazstvo
nad
baktériami
LOUIS PASTEUR

Mať predstavu, čo sú vírusy baktérie a čo spôsobujú. Vedieť, ako
dôležitá je hygiena, sterilizácia, očkovanie. Vedieť realizovať pokus
kvasenia kvasníc, urobiť záznam.

1

Čarodejka
MAMA

Mikrobiológia – vírusy a baktéria,
hygiena.
Návšteva
biologickej
učebne a pokusy kvasenia kvasníc.
Fotografický záznam pokusu.
Vývoj dieťaťa pred a po narodení.
Matka, najdôležitejšia osoba v živote
každého z nás. Úcta a láska k matke.

1

Robot dnes nie je len
robot
KAREL
A JOZEF
ČAPKOVCI

Roboty a robotické stroje, ich zdroj
energie (zdroje z obnoviteľných
a neobnoviteľných zdrojov). Tímová
práca a jeho prezentovanie –
konštruovanie – Robot.

Chápať poslanie, význam a funkcie robotov a robotických strojov
v živote človeka, v spoločnosti, ich výhody a nevýhody. Chápať, že
roboty potrebujú zdroj energie. Vedieť, ktorý zdroj energie je
ekologický, vedieť ich podľa toho triediť. Vedieť tímovo
spolupracovať na tvorbe a zostrojovaní robota z rôzneho materiálu.

vo

Vedieť, ako vzniká život, ako sa stará matka o dieťa po narodení,
aké postavenie v rodine majú jej členovia. Vedieť vyjadriť lásku
k matke v rôznych podobách.
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OSR
MV
OŽZ
RPZ
OSR
RPZ
MV

OSR
RPZ

OSR
OŽZ
RPZ
OSR
OŽZ
RPZ
EV

1

Nie je krv, ako krv
JÁN JANSKÝ

Obehová sústava človeka a význam
krvi. Darcovstvo ako najväčší prejav
nesebeckosti. Tep srdca a dýchanie.

1

Jánošík
JÁNOŠÍK

1

Veselý pán s paličkou
CHARLES CHAPLIN

1

Najlepší projekt
DIEŤA
BUDÚCNOSTI

História
legendy
o Jánošíkovi
z historických
prameňov
a z literatúry,
ich
porovnanie.
Rozprávková legenda o Jánošíkovi –
čítanie rozprávok. Tradičná remeslá
a život
chudobného
človeka
v dávnych dobách. Láska k vlasti,
k národu .
História vzniku digitálnej fotografie
a filmu. Film, tvorba filmu, jeho
druhy. Tvorba krátkeho filmu
v malom tíme.
Človek na Zemi od počiatku až po
víziu budúcnosti. Človek – hosť
alebo pán n Zemi? Projekty detí –
Ako prispieť k ochrane Zeme.

3

Opakovanie

Z

prezentovanie projektov

Vedieť ho odprezentovať (funkciu, zdroj, poslanie...) podľa určenej
osnovy otázok.
Poznať základné informácie o obehovej sústave a jej skladbe.
Vedieť zistiť tep srdca a dýchanie ako základnú spôsobilosť Prvej
pomoci. Vedieť základné informácie o darcovstve orgánov (
transplantácií) a krvi, vedieť o základ krvných skupinách.
Poznať pravdivú históriu a legendu o Jánošíkovi. Vedieť vyjadriť,
čo je sloboda a ako vnímame pojem – od minulosti k súčasnosti.
Vedieť, čo tvorí národné bohatstvo. Vedieť vymenovať aspoň 6
tradičných remesiel.

Vedieť, ako sa vznikla fotografia a film, ako sled obrázkov. Vedieť,
ako film vzniká, kto sa na ňom podieľa, aké druhy filmu dnes
poznáme. Vedieť vytvoriť v tíme krátky film pomocou digitálneho
fotoaparátu cez videosekvencie.
Vedieť charakterizovať, ako žije a správa sa človek na Zemi od
počiatku do dnes. Vedieť posúdiť, ako človek škodí Zeme a vie dať
aspoň 3 návrhy, ako správať ekologickejšie.
Vie vytvoriť projekt podľa pomôcky učiteľa projekt s konkrétnym ,
realizovateľným návrhom na ochranu Zeme.
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OŽZ
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OSR
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RPZ
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Pracovné vyučovanie
Názov predmetu

Pracovné vyučovanie

Časový rozsah výučby

1 hod. týždenne; 33 hod. rok

Ročník

štvrtý

Škola

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností
a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho
kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé
základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote
a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje
určitú protiváhou k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je založený na
tvorivej spolupráci žiakov.

Ciele predmetu
Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedeckotechnickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu
môžeme charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach:
 výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
 výchova o technike (vedomosti),
 výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:









poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných
situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať
zdravie život),
rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
rozvíjaniu osobnostných vlastností,
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
194






zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení
zadaných úloh, vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery,
sebavzdelávania atd.).

V rovine vedomostí smerujeme k:





porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach
techniky (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava
a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou.

V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:











získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach
techniky,
spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické
prostriedky,
získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu
produktu,
osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,
využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
naučeniu sa pracovať v tíme.

Vyučovacie metódy, formy a techniky
Vyučovací proces sa rozvíja na základe obsahu stanovenom učebnými osnovami tak,
aby sa dosiahli ciele uvedené pred tematickými celkami, ale aj konkretizované pri každom
tematickom celku. Najdôležitejším snažením pracovného vyučovania by mal byť ústup od
reprodukčných činností. Viac sa zameriavať na rozvoj tvorivosti žiakov prostredníctvom
riešenia problémových úloh. V organizovaní vyučovacieho procesu viac využívať tímovú
prácu pred frontálnou prácou žiakov. Práve tímová práca sa využíva pri riešení rôznych
technických problémov v bežnom živote. Žiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať v
tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení technického problému, učiť sa
od ostatných a niesť zodpovednosť za prácu celého tímu.

Stratégia vyučovania
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií sociálne komunikačné kompetencie
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor, kompetencia učiť sa učiť sa
získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa
a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,
195

vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v
iných činnostiach, spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií spôsobilosť učiť sa
dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami
prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení spôsobilosť riešiť problémy
dokáže popísať problém
v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc osobné sociálne
a občianske spôsobilosti
pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb
ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi,
diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci,

Učebné zdroje





časopisy
internetové stránky
exkurzia
vychádzka

Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami
školy. Žiaci z predmetu budú hodnotení slovne.
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne/ 33 h. ročne

Predmet: Pracovné vyučovanie
Tematický
celok
Poznávanie
vlastnosti
materiálov

Časová
dotácia

6

Téma
Papiera a kartón

Obsahový štandard
úlohy s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie
strihanie, trhanie, skladanie,
lepenie papiera

Výkonový štandard
Žiak vie pracovať s fantáziou, predstavovať si jednotlivé obrazce.
Zvláda jemnú motiriku rúk, vie strihať, skladať a lepiť papier.
Žiak vie napodobniť a poskladať origami podľa vzoru, vytvoriť
koláž a zabaliť darčeky.

Prierezové
témy
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

priestorové a kruhové
vystrihovačky, skladanie
origamy podľa náčrtu, koláž
z kartónu, balenie darčekov
a knihy
Textil

Drevo

Problémove úlohy s uplatnením
vlastnej predstavivosti a fantázie
vlastnosti textílií podľa krčivosti,
väzby, stehy na výšivkách,
udržateľnosti tepla.
výrobky s prvými stehmi, námety
vyšívania detských motívov,
problémove
úlohy s uplatnením
ľudová kultúra.
vlastnej predstavivosti a fantázie
vlastnosti drevín, drevených
predmetov v triede, poškodenie
drevín a akým spôsobom.

Žiak vie vytvoriť jednoduchý predmet, riešením problémovej úlohy. Osobnostný a
Žiak zvláda základné stehy pri šití,
sociálny rozvoj
Pozná ľudovú kultúru a textílie ľudových šiat.
Enviromentálna
výchova

Žiak vie vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s Enviromentálna
uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie –- zvieratká, postavy,
výchova
príbytky
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Konštrukcie
okolo nás

7

Konštrukcie okolo nás základné symboly pri technickom
– mosty, budovy,
náčrte (čo znamená plná a
zariadenia
prerušovaná čiara,...). technický
náčrt
základné druhy a hlavné znaky
ľudských obydlí
význam mostov a konštrukcie
mostov podľa určitých
požiadaviek.

Žiak pozná základné symboly pri technickom náčrte (čo znamená
plná a prerušovaná čiara,...).
Vie urobiť technický náčrt.
Poznať základné druhy a hlavné znaky ľudských obydlí.
Pozná význam mostov a vie konštruovať mosty podľa určitých
požiadaviek.

Enviromentálna
výchova
Dopravná
výchova

Zhotovenie objektov
materiál na konštrukciu určeného
zo stavebníc alebo
modelu.
z rôznych technických navrhovanie modelov z
materiálov
hľadiska konštrukcie modelov,

Žiak vie vybrať vhodný materiál na konštrukciu určeného modelu.

Dopravná
výchova

Vie navrhovať optimálne modely z hľadiska konštrukčného,
technologického, ekonomického a estetického hľadiska.

technologia ekonomia a estetika
modelov.
Elektrický obvod,
zdroje elektrickej
energie

Zdroje elektrickej
energie a ich vplyv na
životné prostredie.

Technické
komunikačné
prostriedky

Historické a moderné
komunikačné
prostriedky.

Technika
v doprave

Doprava, dopravné
prostriedky
Konštrukcia bicykla

elektrický prúd, elektrický obvod,
zdroj, spotrebič.
elektrické obvody podľa návodu.
Prvá pomoc

Žiak vie zostrojiť jednoduchý el. Obvod poda návodu.
Vie vysvetliť základné pojmy.
Žiak vie poskynúť prvú pomoc pri zsahu el. Prúdom.

komunikačné prostriedky história- Žiak vie popísať komunikačné prostriedky.
súčastnosť.
Ich rozvoj a využitie v praxi.

bezpečnej jazdy na bicykli.
technický stav vlastného bicykla.

údržbu bicykla.

Žiak pozná zásady bezpečnej mobility, bezpečnej jazdy na
bicykli.

Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia

Dopravná
výchova
Vie urobiť jednoduchú údržbu bicykla a zistiť technický stav svojho Ochrana života a
zdravia
bicykla.
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Starostlivosť
o
životné prostredie

Poznanie
úžitkových rastlín

Pokusy
a pozorovania

10

Poznanie a odborné
pomenovanie
črep.rastlín.
Ošetrovanie,
pestovanie,
rozmnožovanie
črepníkových rastlín

Črepníkové rastliny
Ošetrovanie rastlín
jednoduchá množiarničku a je
význam

Úžitkové rastliny a ich
význam pre zdravie
a výživu
Triedenie užit. Rastlín.
Pestovanie zeleniny z
priamej sejby a priesad

Časti rastlín
Druhy rasltlín
Užitkové rastliny
Vzorkovnica semien
Pestovanie rastlín

Podmienky klíčenia
semien.

Pokusy, pozorovania

Žiak vie pomenovať a poznať 10 druhov črep. Rastlín. Vytvoriť si
kútik živej prírody.
Poznať ich nároky na základné 6ivotné podmienky a pestované
druhy správne ošetrovať.
Vie regulovať podmienky pre zakorenenie odrezkov.

vegetatívne rozmnožovanie
stonkové odrezky a listové
odrezky.

Pozná spôsoby vegetatívneho rozmnožovania rastlín.
Vie zasadiť do črepníkov rozmnožené rastliny.

Žiak pozná 10 druhov úžitkových rastlín, rozlišuje ich
konzumné časti a plody.

Rez
a úprava
kvetín do váz

Ochrana človeka
a prírody

Pozná význam úžitkových rastlín pre zdravie a výživu.

Ovláda vzorkovnicu semien .
Pozná semená na základe vonkajších znakov.
Pozná pestovanie zeleniny z priamej sejby(mrkva, hrach, reďkovka).
Žiak vie urobiť jednoduché pokusy na overenie základných
životných podmienok rastlín.
V pravidelných intervaloch sledovať pokusné a kontrolné rastlín,
zaznamenávať objektívne výsledky pozorovania. Výsledky
pozorovaní a pokusov vyhodnotiť.

Ochrana človeka
a prírody

Poznávanie vonkajších Okrasné rastliny
okrasných rastlín
Náradie a pomôcky, bezpečnosť
(letničky, dvojročné
pri práci
okrasné rastliny,
trvalky).

Žiak pozná 5 druhov nových vonkajších okrasných rastlín.
Vie ich zatriediť do pestovateľských skupín (letničky, dvojročné
okrasné rastliny, trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín.

Ochrana človeka
a prírody
Enviromentálna
výchova

Poznávanie okrasných
rastlín vhodných na
aranžovanie
(pestované druhy,
lúčne druhy).
Výstavky okrasných
rastlín. Zásady
zberu,rezu, sušenia

Žiak pozná vybrané druhy rastlín vhodných na aranžovanie.

Význam vody tepla
a svetla pre
pestovanie.
Pestovanie
vonkajších
okrasných rastlín

Ochrana človeka
a prírody
Enviromentálna
výchova

Vie pomenovať a využívať náradie a pomôcky, osvojovať si
postupy bezpečnej práce

Aranžovanie a ich pravidlá, druhy
rezov
Viazanie kytíc
Aranžovanie a sviatky.

Pozná základné pravidlá aranžovania a použitia pomocného
materiálu.

Aranžovanie kvetín a okrasných rastlín pri významných
príležitostiach (vianočné, veľkonočné, rodinné a spoločenské
udalosti).
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Ochrana človeka
a zdravia
Enviromentálna
výchova

Technika
v kuchyni
–
význam
Základné
bezpečnostné
pravidlá v kuchyni
pre deti

5

Žiak vie pomenovať technické prostriedky v kuchyni.
Ochrana človeka
Pozná ich význam pri príprave jedla.
a prírody
Vie udržaivať poriadok a čistotu pracovných plôch, dodržiava
základy hygieny a bezpečnosti práce.
Vie poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni.

Potraviny rastlinného
a živočíšneho pôvodu.
Typické potraviny
v iných krajinách.
Obalove materiály a
označenia
Príprava jedla

Potraviny a obaly – značky,
informácie na obale, výžživové
hodnoty.
Stolovanie, príprava jedla.

Vedieť roztriediť potraviny podľa pôvodu.
Vedieť rozlišovať potraviny s ohľadom na zdravú výživu.
Poznať niektoré typické potraviny niektorých krajín.

Ľudové tradície
Vianočné tradície
Veľkonočné tradície
Ľudové remeslá

Zvyky a tradície
Vianoce, Veľká Noc
Remeslá – drotárstvo hrnčiarstvo,
čipkárstvo
Prírodný material – slama, šišky
drevo, perie

Bezpečnostné pravidlá
v kuchyni pre deti

Výber,
nákup
a skladovanie
potravín

Ľudové tradície a
remeslá

El. Zariadenia a ich použitie
Význam el. Zariadení.
Prvá pomoc

Technika v kuchyni

5

Zhotovenie
produktov starých
ľudových remesiel.

Enviromentálna
výchova

Vie sa orientovať v informáciách na obale potravín.
Vie pripraviť jednoduchý pokrm, ovláda základy stolovania.
Žiak pozná zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a krajiny, v ktorej
žije.
Žiak pozná význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry.
Žiak spoznáva iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.
Žiak pozná význam Vianoc.
Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu
Žiak pozná význam Veľkej noci.
Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu
Zhotoviť produkt starých remesiel.

Pri zhotovení používať rôzne druhy technických a prírodných
materiálov, najmä: drevo, drôt, plech, šišky, šúpolie, slama,
rôzne druhy papiera.
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Enviromentálna
výchova

Tvorivá dramatika
Predmet

Tvorivá dramatika

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.ročne

Ročník

druhý,tretí

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Tvorivá dramatika je výchovný systém, ktorý sa zameriava na rozvoj osobnosti ako
celku. Žiak, aktívne pracuje v navodenom a učiteľom riadenom zážitkovom procese, nielen
poznáva, ale poznané aj uplatňuje, buduje si svoje postoje k svetu a životu, uvedomuje si seba
a svoje miesto v spoločnosti, spoznáva zákonitosti života a pod., a to všetko v komunikácii so
svojimi spolužiakmi a so sebou samým, no najúčinnejšie v ponore do vlastného
myšlienkového sveta.
Tvorivá dramatika umožňuje učiteľovi budovať kvalitný rozvíjajúci vzťah so žiakmi
a žiakom umožňuje v nezáväznom a neohrozujúcom procese hry získavať životne dôležité
kompetencie a kultivovať svoju osobnosť.

Cieľ predmetu
Hlavným cieľom tvorivej dramatiky je rozvíjať osobnosť dieťaťa nielen ako
jedinečnej, ale aj sociálnej bytosti. Tvorivá dramatika pomáha vychovávať tvorivú a vnímavú
osobnosť, ktorá je schopná:







vnímať skutočnosť okolo seba v celej jej hĺbke a zložitosti a orientovať sa v
nej,
orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky a bez
strachu prezentovať svoje názory,
tvorivo riešiť praktické problémy,
uvedomovať si mravné dilemy, vedieť sa v nich samostatne a zodpovedne
rozhodovať, rešpektovať druhých ľudí a ich názory, načúvať, oceňovať ich
prínos, môcť sa na nich spoľahnúť v prípade potreby,
podrobovať svoje názory aj názory iných kritike, a tým získavať otvorenosť
meniť svoje postoje a vyvíjať sa,
súcitiť s druhými ľuďmi a byť schopný im pomôcť v prípade potreby,
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spolupracovať s druhými na spoločnom diele, dokázať doviesť toto dielo až do
konca a byť schopný zaň niesť zodpovednosť.

Kľúčové kompetencie
Prostredníctvom tvorivej dramatiky je možné efektívne rozvíjať kompetencie a to
napr. sociálne kompetencie a učenie sa, komunikačné kompetencie, kompetencie riešiť
problémy, kompetencie vnímať, chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Stratégia vyučovacieho predmetu
Špecifikom predmetu tvorivej dramatiky je to, že je organizovaný do podoby
konkrétnych situácií, ktoré nesú v sebe prvok príbehovosti, zárodok konfliktu a potreby ho
riešiť. Konkrétne situácie sú reprezentantmi určitej všeobecnej myšlienky či témy a žiaci ako
aktívne subjekty v procese riadenom učiteľom ju objavujú, prežívajú, osvojujú si ju. Snahou
učiteľa by malo byť, aby žiaci tému na základe vlastného alebo simulovaného (navodeného)
zážitku či skúsenosti pochopili. Učiteľ by mal pred osvojovaním nového učiva žiakmi
zisťovať, aké predstavy majú o novom učive.

Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami
školy. Žiaci z predmetu budú hodnotení slovne.

Učebné zdroje
Dubkáčik a Budkáčik. Smelý zajko. Tri múdre kozliatka. Detské časopisy.Vrabček,
Zornička, Adamko.
internetové stránky: www.infovek.sk, www.alik.cz, www.skolahrou.sk
www.modernyucitel.sk, www.aitec.sk
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Tvorivá dramatika
Tematickýcel
ok
Škola

Ročník: druhý
Téma

1 hod. týždenne

Časová
dotácia
1

Opäť sme sa zišli

Vzájomná spolupráca a dôvera

Žiak vie sústredene počúvať kamaráta

4

Dramatické hry

Zoznamovanie. Vytvorenie priateľského
kolektívu na základe vzájomného poznania.

Zoznamuje sa s krstnými menami formou rôznych hier.
Ako: Ako mi hovoria doma, čo rád robím..
Uvedomuje si vlastnú identitu, hľadať, čo máme
spoločné vo dvojici, v skupine.
Aktívne sa zúčastńuje spoločnej činnosti. na základe
vlastných skúseností pochopiť význam pravidiel.
Pohybom, spevom vyjadriť správanie žiakov v triede,
v škole. vo dvojici vytvoriť pravidlá triedy. Čo sa stane
ak ich nedodržím – krátke etudy.
Pomocou dramatickej hry prežíva situácie, ktoré
opisuje spolužiak. Dodržiava pravidlá vytvorené
skupinou.
Poznáva zmeny v prírode. určuje charakteristické črty
jesene. Pomocou rôznych materiálov vytvorí typické
jesenné prostredie v triede. Šum lístia, dážď.
Rozvíja komunikačné schopnosti, empatiu. Vie sa
predstaviť, pozdraviť, rozlúčiť.
Rozvíja čuchové a hmatové vnímanie – zelenina.
Podľa čuchu a hmatu zisťuje o ktorý druh zeleniny ide.
Vie pomenovať a popísať jesenné zeleninové plody.
Poznáva a utvrdzuje si pravidlá cestnej premávky.
Orientuje sa v jednoduchých dopravných pravidlách.

Dramatizácia

Obsahovýštandard

Škola, školáci

Žltá jeseň
Hudobno – pohybové aktivity.

3

O troch trpaslíkoch a princeznej
Rozprávka
Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej
krásy

1

Zmyslové
vnímanie

Zebra
Pohybové, hudobné a rytmické cvičenia
s dôrazom na aktivizáciu ťažiska hry na
posilnenie pamäti.
Sluch
G. Bizet: Detský pochod
Hry na zvuky. Počúvanie zvukov. zvuky

203

Výkonovýštandard

Vyrába zvuky upokojujúce, bolestné, hrôzostrašné,
radostné.
Rozlišuje zvuky, určuje zvuky rôznych predmetov, či

Prierezové
témy
Osobnostný
a
sociálny
rozvoj
OSR

OSR

ENV

ENV

DOV

MEV

Rytmické cítenie

3

príjemné a nepríjemné.
Rytmické cítenie. ide zima (ľudová pieseň),
Pod tým naším okienečkom (ľudová
pieseň)
Vyčítanky, rečňovanky, vytlieskavanie, hra
na telo.
Zrak, hmat

Rytmus

Jednoduchá improvizácia
predvianočnej atmosféry

Improvizácia

Základné zručnosti

Vyjadrovanie predstáv. Studená návšteva
alebo Snehový Hektor.

1

1

1
4

navodenie

Vianočná besiedka
Hudobno – pohybové aktivity.

1
Predstavy

–

Hudobno
pohybové
aktivity

–

Tak, tak, sejú mak.

Prednes vinšov,
spev piesní

Fašiangové časy.
Ľudové zvyky a tradície, vinše, piesne.

Vyjadrenie
vlastného názoru

Spoločenské chovanie a sociálne zručnosti.
Príbeh o Medveďovi a líške.

Príbeh Ako zima našetrila snehu
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hudobných nástrojov.
Spája rytmický pohyb a rytmickú reč, mení dynamiku
v pohybe a reči.
Samostatne vytlieskáva daný text, spája rytmus tela
a reči.
Preskúmava niektoré špecifické prostredie pomocou
improvizácií. Rozvíja predstavivosť. Pozná
dané
prostredie alebo profesiu. Improvizáciou dotvára
príbeh.
Vie preskúmať niektoré špecifické prostredie pomocou
improvizácií. Pripravuje vianočný program.
Rozlišuje rôzne prostredie a správne reaguje v danom
prostredí.
Rozvíja predstavivosť. Pozná dané prostredie alebo
profesiu.
Nacvičuje vianočný program. Pripravuje materiálne
a technické zabezpečenie. .
Vie Prežívať príbeh. Hrá určenú rolu.
Vníma dianie okolo seba. Vcíťuje sa, ako sa cíti zviera,
rastlina, alebo vec v nejakej situácii.
Pokúša sa vyjadriť danú predstavu pohybom, zvukom,
slovom, kresbou.
Hrá príbeh Zimy, opusteného šteňaťa.
Pripomína si, ako ľudia voľakedy aj dnes pestujú úrodu
(mak).
Nacvičuje hudobno – pohybové aktivity.
Prostredníctvom spevu a hudby predstavuje pestovanie
maku.
Pozná fašiangovú atmosféru.
Pozná a uchovávať ľudové zvyky a tradície.
Skúma hrané situácie v niekoľkých variantoch. Hľadá
správnu formu riešenia na základe výberu
a porovnávania.
Rozhoduje o správnosti a nesprávnosti konania.
Zdôvodňuje svoje rozhodnutie.
Využíva tvorivosť, improvizáciu, živé obrazy (nehybné

OSR

OSR
REV

MUV

ENV

TPPZ

MUV
REV
MEV
OSR

Práca s rozprávkou.
Sociálne zručnosti
Základy spoločenského správania. rámcové
námety: predstavenie sa, privítanie hosť,
správanie sa pri stole, v dopravných
prostriedkoch.
Rozhovor o príbehu Mňau, mňau, mňau.

Ľudová tvorba

Dramatizácia

Zmyslové vnímanie

3

1

Ľudová tvorba

Medovníková chalúpka
práca s knihou – rozprávky, veršovačky,
príslovia, vyčítanky.
Hry so slovami
jazykolamy. Intenzita vdychu a výdychu.
Rozrezonovanie ústnej dutiny.
Reportáž vôní
Veľkonočný ježko z obilia.
Zmyslové cvičenia – čuch

Dramatická improvizácia O troch grošoch
Improvizácia

4
Zmysly

Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie,
želacie vety.
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obrazy), na spracovanie témy.
Spolupracuje v skupine vo dvojici, komunikuje, rieši
zadanú tému.
Udržuje očný kontakt pri stretnutiach. Poznáva
partnera hmatom. Ovláda základy slušného správania.

Aktívne sa zapája do rozhovoru, vyjadruje vlastný
názor, je schopný počúvať iných, hľadá zdvorilé
formy rozhovoru.
Vie sa správne nadýchnuť, vydýchnuť.
Vedie rozhovor, vie byť taktný, neskáče do reči,
vypočuje si iných.
Číta ľudovú tvorbu, oboznamuje sa s rôznymi druhmi.
Rozlišuje ľudovú a umelú rozprávku.
Aktívne sa zapája do hier.
Používa primerané množstvo slov, obohacuje si slovnú
zásobu o nové slovné spojenia.
Pohybom znázorňuje rast semienka. Vie si predstaviť
vône jarnej trávy, jarných kvetov – ako vonia jar.
Improvizuje – od semienka ku stromu, Výtvarne
stvárňuje, čo cíti jarný strom.
Telom ukazuje cyklus stromu. obohacuje slovnú
zásobu na tému jar.
Vie dramatizovať rozprávku. Využíva pohyb
a zmyslové vnímanie.
Hrá rolu. Vyjadruje pohybom, zvukom, pracovať
s imaginárnym predmetom.
Tvorí, vymýšľa vlastné repliky. Využíva pohyb na
vyjadrenie pocitov.
Rozvíja zmyslové vnímanie, rozvíja citlivosť zraku,
sluchu, hmatu a vône.
Pozorne vníma svet farieb, zvukov, chutí a vôní.
Hodnotí farby, prečo mám ktorú farbu rád. Rozlíšuje
melódiu oznamovacích, opytovacích, rozkazovacích,
želacích viet.

OSR

OSR
ENV

MEV
REV

MEV

ENV
REV

OSR

Sociálne zručnosti
O troch grošoch
Moja mama, mamička
Prednes

Rytmické cvičenia
Rytmus
Čítanie
porozumením

s

Dramatizácia

1

Čítanie
porozumením

s

O červenom smreku (alebo Farebný svet)
O troch trpaslíkoch a princeznej

3
Dramatizácia

Návšteva divadelného predstavenia.

1

Napodobňuje zvuky. Zvukom a konaním vyjadruje
jednotlivé chute.
Rieši etické problémy, s ktorými sa žiaci môžu bežne
stretnúť vo svojom živote.
Vie právne posúdiť konfliktnú situáciu, rieši ju na
základe etických princípov.
Vie nacvičiť báseň, riekanky, vyčítanky, hrá sa
s veršom, rýmom, rytmom a pohybom.
Oboznamuje sa s básňou, kolektívne nacvičuje
a improvizuje text.
Spája rytmus a slovo.
Rytmizuje text, rozvíja rytmickú fantáziu, výrazové
varianty (tajne, veselo, lenivo)
Vie udržať tempo a rytmus, použiť jednoduché
rytmické riekanky a vyčítanky.
Číta text po častiach.
Vie viesť dialóg o prečítanom. Tvorí osnovu.
Podľa kreslenej predlohy prerozpráva obsah textu.
Prezentuje dramatické rozprávky spolužiakom.
Vstupuje do konkrétne určenej roly, pracuje s textom,
hľadá riešenia, vyvodzuje rozhodnutia.
Vie pracovať v kolektíve.
Dodržiava zásady slušného správania.

MUV
OSR

MEV

MEV

ENV
MUV

TPPZ
OSR

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Tvorivá dramatika
Tematický celok
Úvodná hodina

Časová
dotácia
1

Téma
Prázdniny.

3. ročník

1 hodina/ týždeň

Obsahový štandard

33 hodín / rok
Výkonový štandard

Spomienky na prázdniny.

Žiak vie diskutovať o zážitkoch z prázdnin,
vie výtvarne stvárniť vlastné zážitky,
sústredene počúvať kamaráta,
sa vie vyjadrovať zrozumiteľne a súvisle,
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Prierezová
téma
OSR
MUV

Rozvoj
dramatických
zručností.

Rozvoj
dramatických
zručností
formou
hry.

1

3

Predstavivosť
a fantázia.

7

Vianočná besiedka.

2

Čítanie
s porozumemím.

Práca s literárnym textom.

vie čítať s porozumením,
vie dramatizovaťtext,
vie čítať výrazne a nahlas,
dokáže sledovať dej textu,
vie dramaticky alebo humorne ukončiť príbeh,
vie tvoriť príbeh k obrázku,
uvedomuje si, že príbeh má úvod, jadro a záver,
vie pracovať samostatne,
vie sa zapojiť do práce v skupine,
vie pomocou rôznych materiálov vytvoriť vhodné
zvuky do piesne –hrom, mušky, zvončeky,
vie vyrobiť jednoduchú scénu podľa predstavivosti,

OSR

Tvorba, rozvoj
a ukončenie
príbehu.
Vytváranie
a napodobňovanie zvukov.
Vytváranie
scénok, zvukov
a príbehu.
Tvorba viet
a textov.Opakovanie
reprodukovanie
viet
a príbehu.Rozvíjanie príbehu.
Spievanie.
Dramatické
čítanie textu.
Dramatické
zobrazenie
a dotváranie
čítaného textu.
Vianočné pásmo.
Zimné pocity.

Tvorivé dokončenie príbehu, prípadne tvorba
vlastného príbehu. Fúzačikov špás. Zahrajme
sa na draka. Dramatizácia, scenická
a hudobná tvorivosť, rytmus, hudobno pohybové činnosti, rozvoj predstavivosti
fantázie.

Vybrané slová. Hry s vybranými slovamitvorba príbehov alebo básní na vybrané
slová. Všade dobre, doma . . . Čítanie
vybraného príbehu Dubkáčik a Budkáčik.
Smelý zajko. Tri múdre kozliatka. Rozhovor
o domovine. Hry zamerané na pozorné
vnímanie textu. Všímanie si pravopisných
jazykových javov. Vyhľadávanie viet podľa
obsahu. Výber príbehu. Kreatívne
dotváranie. Tvorivé činnosti zamerané na
spestrenie príbehu.

vytvárať netradičné vety a básne,
zvládať učivo formou hravých činností,
rozvíjať vlastnú tvorivosť,
upevňovať jazykové poznatky,
vie prerozprávať hlavnú myšlienku,
vie pracovať v skupinách,vie výtvarne vyjadriť
prečítané, spievať pieseň o domovine,
vie sa aktívne zapájať do hry,
vie prezentovať vlastné výstupy,
vie viesť rozhovor o pripravenom príbehu,
vie podporiť tvorivé nápady,
vie vybrať príbeh vhodný k danej téme,

TPPZ
REV
OSR
REV

Nácvik podľa scenára. Osvojovanie textov,
tanečných prvkov, dramatizácia reprodukcia.
Zimná príroda.

vie sa stotožniť so svojou rolou v príbehu,
vie vhodne dramatizovať a správne vyslovovať slová,
vie vyjadriť zimnú prírodu pohybom, zvukom,
slovom,
vie vyjadriť pocity, ktoré v nás vyvoláva zima,
vie sa vcítiť do zvierat a stromov,

OSR
MUV
OČP
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OSR
OŽZ
TPPZ
MEV
MUV

Modelovanie
v snehu. Práca
s detským
časopisom.
Ľudové zvyky.

Hry so snehom. Modelovanie snehových
figúrok. Vytváranie obrazcov stopami
v snehu. Detský časopis. Zábavné hry,
krížovky, doplňovačky, hádanky. Fašiangy.
Ľudové zvyky a tradície, vinše a piesne.

vie tvoriť príbeh,
vie sa zapájať do práce v skupine,
vie zosnovať jednoduchý príbeh,
vie pracovať s detským časopisom,
vie pohotovo reagoať, komunikovať, premýšľať,
vyjadrovať sa,
vie navodiť fašiangovú atmosféru. Pozná ľudové
zvyky a tradície,
dbá na správnu výslovnosť
vie využiť tvorivosť, hudobnú improvizáciu na
zobrazenie deja,
vie navodiť rozprávkovú atmosféru,
vie vyjadriť pohybom, počúvanú hudbu,
vie dramatizovať hudobné texty,
vie pri speve správne artikulovať, dodržiavať rytmus,
správne intonovať,

ENV
TPPZ
OSR
MEV
REV

2

Hudobné
a pohybové
improvizácie
Hudobné
a pohybové
aktivity..

Šípová ruženka. Rozprávka v hudbe.
Hudobná improvizácia, spev, pohybové
vyjadrenie. Ľubovoľná hudobno-pohybová
aktivita. Spev piesne s pohybovou aktivitou.

2

Mimočítankové
čítanie. Detský
časopis.

Mimočítankové čítanie . Texty detských
časopisov.

vie čítať s porozumením, nahlas a zrozumiteľne,
- vie dodržiavať melódiu vety,

OSR
OŽZ
MEV

Pantomíma.

3

Pohybové
improvizácie
Skupinové poh.
improvizácie..

Hry zamerané na rozvoj fantázie, pohybovej
improvizácie. Pantomimické skupinové hry.

vie napodobniť určitý dej, vlastnosť, osobu, zvier,
vec,
vie uhádnuť čo iný žiak napodobňuje,
vie využiť pohybové zručnosti, gestikulovať,
rozvíjaťč socialne cítyenie.

OSR
OŽZ

Dramatoterapia.

1

Vyjadrenie
pocitov.

Zahrať svoj deň prostredníctvom bábky.

vie zahrať s bábkou vlastné pocity,
prežívať a rozvíjať slovnú zásobu,

OSR

Film.

1

Vyjadrenie
obsahu.

Prezentácia filmu, rozprávky.

vie reprodukovať obsah, hľadať hlavné myšlienky
filmu,
vie vyjadriť vlastný názor,

OSR
MEV

Vyhodnotenie
práce.

1

Hodnotenie
a sebahodnote-nie.

Hodnotenie skupiny a sebahodnotenie.

vie kriticky ohodnotiť
schopnosti spolužiakov,

Podoby zimy.

Hudobnopohybové aktivity.

Mimočítanková
literatúra.

3
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vlastné

schopnosti

aj

OSR
TPPZ

OSR

Domov a práca
Predmet

Domov a práca

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.ročne

Ročník

druhý, tretí

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Súčasťou oblasti Domov a práca je aj vytváranie základných pracovných zručností
v oblasti pestovania rastlín a vytvárania kladného vzťahu k životnému prostrediu. Koncepcia
vzdelávacej oblasti Domov a práca vychádza z konkrétnych situácií a žiaci sú v priamom
kontakte s ľudskou činnosťou. Vzdelávacia oblasť Domov a práca sa zameriava na
poznávanie úžitkových aj okrasných rastlín - interiérových a exteriérových, osvojenie si
poznatkov o zakladaní skalky a trávnika, zároveň o viazaní kvetov a osvojení si základov
aranžovania. Všetko vychádza z úplného základu poznania pôdy a jej spracovania.

Ciele vyučovacieho predmetu






schopnosť uvedomiť si významu tvorby a ochrany životného prostredia
rozvíjať kladný vzťah k svojej práci, vedieť vyjadriť svoj vlastný tvorivý
nápad a názor, schopnosť preberať zodpovednosť za svoju prácu a názor
schopnosť upevňovania empatického cítenia, rozvoja vlastných morálnych
a vôľových vlastností ako je systematickosť v práci, vytrvalosť
schopnosť estetického vnímania svojho okolia - životného prostredia
vytvárať pomocou vlastnej kreatívnej práce estetické školské prostredie

Kľúčové kompetencie žiakov
Žiak


sa orientuje v pracovných zručnostiach a využíva skúsenosti v oblasti tvorby
životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní
a ošetrovaní okrasných rastlín a drevín
209





používa správne náradie pri práci s pôdou a dodržiava stanovené bezpečnostné
pravidlá, plní si stanovené úlohy, vie sa adaptovať na nové podmienky
využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach
v záujme vlastnej tvorby životného- pracovného prostredia z hľadiska
funkčnosti, kreativity, zdravia, ale zároveň nachádza harmóniu s prírodou
pristupuje zodpovedne a empaticky k tímovej práci a nesie zodpovednosť za
prácu celého tímu

Stratégia vyučovania
Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní
a učení. Budeme používať predovšetkým tieto formy a metódy: brainstorming, heuristické
metódy, individuálna pracovná činnosť žiakov, využívanie IKT vo vyučovaní, problémové
a projektové vyučovanie, zážitkové metódy vyučovania.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard
zvládol, alebo nie. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie
korektného a objektívneho hodnotenia:
 Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme
uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej
odpovede žiaka alebo určeniakonkrétneho žiaka učiteľom (na predchádzajúcej
hodine). Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie
základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho
štandardu.
 Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností
s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.
Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
V nižších ročníkoch sa odporúčapristupovať k tvorbe záverov na základe
stručnej osnovy danej učiteľom.
 Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom
formou hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe
vzájomnej dohody učiteľov.
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Domov a práca
Tematický celok
Škola

Časová
dotácia
3

Domov

4

Rodina

4

Téma
Naša škola

Môj dom

Ročník:druhý
1 hod. týždenne
Obsahovýštandard
Trieda – orientácia v triede,
zariadenie triedy, školské pomôcky,
vyučovacie predmety.
Trieda- čistota triedy, starostlivosť
o pomôcky a zariadenie triedy
Škola – orientácia v budove školy,
jej jednotlivé miestnosti a ich účel,
vybavenie jednotlivých miestnosti
školy.
Škola
–spolužiaci,
vyučujúci
a vedenie školy, správanie sa
v budove školy
Prostredie školy – orientácia vo
vonkajších priestoroch školy, cesta
do školy, vychádzka
Prostredie školy- cesta do školy,
orientačný plán
Moja izba – nákres
Moja izba- čistota a poriadok
Môj dom – interiér
domu,
starostlivosť o dom a domácnosť.
Môj
domexteriér
domu,
starostlivosť o okolie domu
Môj dom- plán domu
Rodičia a súrodenci-

Ja a moja rodina
Príbuzenstvo
Úcta
k rodičom
a ostatným
príbuzným
Starostlivosť o seba a súrodencov
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Výkonovýštandard

Prierezové
témy

Poznať svoju triedu, pomenovať jej zariadenie,
pomenovať školské pomôcky
a poznať miesto ich uloženia, poznať vyučovacie
predmety.
Rozvíjať základné hygienické návyky
a zmysel pre estetické cítenie pri úprave
triedy.
Poznať jednotlivé poschodia školy, vedieť
pomenovať jednotlivé miestnosti, poznať
vybavenie jednotlivých miestností školy.
Pomenovať svojich spolužiakov, poznať meno
svojho vyučujúceho a vedenia školy.
Poznať nádvorie školy, školské ihriská,
školské pozemky.
Poznať najkratšiu a najbezpečnejšiu cestu
do školy .Zhotoviť plán svojej cesty do školy.

Ochrana života
a zdravia

Popísať zariadenie izby a predmety
v nej uložené.
Udržiavať poriadok vo svojej izbe.
Popísať jednotlivé časti domu, izby a ich účel.
Pomenovať jednotlivé časti v okolí
domu.
Zhotoviť jednoduchý nákres domu
Poznať a pomenovať jednotlivých členov rodiny,
vedieť označiť rodinný vzťah a krstné mená
jednotlivých členov.
Označiť príbuzenské vzťahy v širšom príbuzenstve.
Prejaviť úctu a vďačnosť všetkým členom rodiny,
zvlášť rodičom a starým rodičom.
Naučiť sa, ako sa starať o vlastnú hygienu
a zovňajšok, naučiť sa základnú starostlivosť
o mladších súrodencov

Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentál
na výchova

Environmentál
na výchova
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia

Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúr
Ochrana života
a zdravia

Tradície

Vianočné
a
novoročné sviatky

3

Oblečenie

Ako sa obliekam

3

Vianoce ako kresťanská tradícia
Príprava vianočného darčeka
Tradičné vianočné jedlá
Šatník – letné ošatenie, zimné
ošatenie
Uloženie odevov a ich údržba
Čo si oblečiem k vode a čo
na sánkovačku

Čistota

3

Čistota pol života
Osobná hygiena

Hygiena prostredia

Starostlivosť
kvety

o

4

Izbové kvety
Druhy kvetov
Presádzanie kvetov
Aranžmá pre mamu k sviatku žien

Jar

Práca

Poznať kresťanský význam Vianoc.
Zhotoviť jednoduchý vianočný darček.
Upraviť vianočný stôl.
Poznať názvy tradičných vianočných jedál.
Pomenovať, z čoho má pozostávať šatník, ktoré
časti odevov patria k letnému a ktoré k zimnému
ošateniu
Obliecť maketu postavy do vhodného oblečenia
Poznať ako ukladať ošatenie do šatníka, poznať
údržbu odevov.
Poskladať svoj odev a estetický ho uložiť.
Poznať a pomenovať jednotlivé časti odevov k vode
a na sánkovačku.
Vytvoriť projekt letného a zimného oblečenia a jeho
prezentácia.

3

Jarná príroda

4

Práca šľachtí človeka

Jar v prírode
Vychádzka do prírody
Jarné práce
Príprava nástenky s tematikou práce
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Vysvetliť, čo je súčasťou osobnej hygieny.
Pomenovať hygienické potreby.
Naučiť sa správne a estetický upraviť.
Pomenovať, čo všetko vo svojom okolí je treba
udržiavať v čistote, vedieť udržiavať poriadok na
svojej lavici.
Vysvetliť význam hygieny a čistoty v prostredí
v ktorom žije.
Nakresliť a pomenovať hygienické potreby
Pomenovať najbežnejšie izbové kvety, poznať ich
farbu.
Poznať základnú starostlivosť o izbové
kvety.
Popísať ako a kedy presádzať izbové kvety.
Správne umiestniť izbové kvety.
Naaranžovať izbový kvet
v črepníku ako darček.
Vytvoriť projekt Izbové kvety a jeho
prezentácia.
Poznať aké zmeny nastávajú v prírode na
jar.Poznať význam otepľovania.
Rozlíšiť základné dreviny a jarné kvety.
Pomenovať čo robíme v záhrade
na jar.Pomenovať jarné práce v okolí.
Vyhotoviť nástenku pre jednotlivé profesie.

Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentál

Pracovný týždeň
Práca na školskom políčku

Deti

2

Deti sveta
Sviatok detí
Život detí vo svete

Pomenovať jednotlivé profesie
a poznať náplň ich práce.
Pomenovať jednotlivé pracovné dni
v týždni a každodenné povinnosti počas
dňa.
Zhotoviť si rozvrh pracovných povinností.
Správne vysadiť priesady, starostlivosť o ne.
Vysvetliť význam pestovania zeleniny pre naše
zdravie.
Poznať význam a históriu sviatku, možnosti osláv
sviatku.
Napísať pozdrav svojmu kamarátovi
k MDD.Poznať, ako žijú deti v iných krajinách
sveta.Zhotoviť nástenku o živote detí z iných krajín.

na výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Ochrana života
a zdravia

Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Domov a práca
Tematický celok

Časová
dotácia

Rastliny

6

Práca s papierom

7

Téma
Okolie školy.
Ošetrovanie
rastlín.
Starostlivosť
o rastliny.
Rozmnožovanie
rastlín-sadenie
Práca s papierom.
Výrobky
z papiera.
Práca s papierom
–skladačky.
Práca s papierom
–vianočné ozdoby.
Záložka do knihy.

3. ročník 1 hodina/ týždeň
33 hodín/ rok
Obsahový štandard
Starostlivosť o okolie školy.
Pestovateľské práce.
Kútik živej prírody.
Priebežná starostlivosť o rastliny.
Rozmnožovanie rastlín.
Papier, druhy papiera, výroba.
Práca s papierom. Prekladanie a skladanie.
Vrtuľka, lietadlo.
Dom, strom.
Práca s papierom. Zimná krajinka.
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Výkonový štandard
vie upraviť školský dvor,pozametať, zbierať
papiere,
vie presádzať kvety,starať sa o izbové rastliny,
vie ošetriť, poliať, rastliny,
vie rozmnožiť rastlinu stonkovými odrezkami,
vie sa priebežne starať o rastliny,
vie využiť predchádzajúce skúsenosti,
vie strihať geometrické tvary, vie rozvíjať
pozornosť a presnosť pri práci s papierom
vie rezať papier vodorovne, kolmo.Vie pracovať
s dierkovačom, šetriť materiál,
vie vytrhávať papier podľa jednoduchého vzoru,
vie lepiť natrhané kúsky papiera a uplatniť
fantáziu, vie uvedomiť si význam a osoh z dobre
a presne vykonanej práce, vie vyrobiť záložku do
knihy, vie obaliť knihy,

Prierezová
téma
ENV
OSR
OŽZ

OSR
DOV
ENV
MUV

Práca s drôtom
Modelovanie

Práca s materiálom

1
1
11

Výrobky z drôtu.

Práca s drôtom.

vie vyrobiť darček s drôtu,

Modelovanie
rastlín.

Modelovanie.

Práca s drobným
materiálom
– papier.
- plastelina
- modurit
- drôt.
Modelovanie.
Starostlivosť
o domácnosť.
Zošívanie.
Výrobok – darček.
Druhy papiera.
Výzdoba triedy.
Stravovanie.
Zdravá strava.
Príprava stravy.

Práca s drobným materiálom. Hračky,
jednoduché počítadlá pre nižšie ročníky.
Modelovanie, váza, hrnček.
Práca s moduritom.
Modelovanie. Figúrka s rozprávky.
Modelovanie. Zvieratká..
Práca v domácnosti.
Poznávanie tkanív a látok.
Práca s drobným materiálom.
Vzorkovník papierov.
Modelovanie - ovocie.
Modelovanie – naša škola.

vie modelovať listy, huby,
vie dodržiavať hygienu pri práci,

Príprava pokrmov.
Práca v domácnosti.

Stravovanie

3

Šitie

3

Vlastnosti látok.
Jednoduché šitie.
Zošívanie.

Šitie

Svet okolo nás

1

Starostlivosť
o zdravie.

Starostlivosť o zdravie.

vie pracovať a tvoriť s drobným materiálom
vie dodržiavať predpísaný postup,
vie pracovať presne a trpezlivo,
vie rozvíjať zmysel pre estetiku,
vie uplatniť svoju fantáziu,
vie formovať uvedomelý vzťah k práci,
vie rozvíjať obrazotvornosť,
vie čistiť časti bytového zariadenia,
vie pracovať s látkami, šetriť si svoje veci,
vie vyrobiť darček, pozná rôzne druhy papiera,
vie si zostaviť zbierku papiera,
vie pracovať v kolektíve,vie vymodelovať ovocie,
dbá na estetický vzhľad výrobku,
vie nakúpiť základné potraviny,
vie vytvoriť uvedomelý vzťah k domácim prácam,
vie naliať mlieko do hrnčeka,
vie umyť ovocie, vie baliť desiatu,
vie umyť zeleninu a ovocie pred použitím,
vie porovnať vlastnosti tkaniny a papiera,
vie pracovať s chuťou a dbať na bezpečnosť pri
práci, vie šiť na kanave, predný steh,
vie ekonomicky využiť materiál, vie zošiť látku,
vie sa obliekať podľa ročných období,
pozná hygienické návyky,
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DOV
ENV

OSR
MEV
ENV
OŽZ

OŽZ
OSR

OSR

OŽZ

Detský svet v umení
Predmet

Detský svet v umení

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.ročne

Ročník

prvý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Charakteristika predmetu
Detský svet v umení je predmetom činnostným a zážitkovým, ktorý prostredníctvom
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, hudobnou činnosťou a vytváraním
pracovných zručností rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie
i analytického myslenia. Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému
zlepšovaniu psychomotorického stavu žiakov a zručnosti.
Myslenie žiakov sa rozvíja na základe zmyslového poznania. Na základe zmyslového
vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými
materiálmi sa žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastnosti, vzájomné vzťahy a súvislosti
medzi nimi.

Ciele predmetu detský svet v umení
Cieľom tohto predmetu je:







využiť esteticko – výchovný charakter predmetu, čo znamená prebúdzanie
a formovanie estetického vzťahu žiaka ku skutočnosti prostredníctvom
výtvarných aktivít,
vzbudzovať u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti,
zameranie práce na užitočný výsledok, vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny
vzťah k práci, pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu,
nástrojov a spôsobov práce,
prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových
piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si
osvojiť
hudobný materinský jazyk a prispieť k rozvíjaniu kultúrnych
kompetencií žiakov,
rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania,
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rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú
diferenciáciu,
rozvíjať vyjadrovanie na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov.

Obsah predmetu










Výtvarne stvárniť zážitok, rozprávať o zážitkoch.
Detské rečňovanky, popevky, piesne o prírode, o zvieratkách.
Dramatizácia reálnej situácie – požiar, pomoc pri úraze.
Pracovať s papierom, kartónom, vystrihovať, skladať, lepiť. Modelovať ovocie,
zeleninu. Pripraviť jednoduché jedlo, poznať zeleninu a ovocie podľa chuti,
vône a tvaru.
Dramatizácia rozprávky.
Pozorovať farby, tvary a štruktúry prírodných foriem. Porovnávať ich veľkosť,
farbu a povrch. Miešanie farieb. Vytvárať štruktúry, mozaiky.
Prezentovať hudobné a dramatické schopnosti, rozprávať o tradíciách.
Charakterizovať ľudové umenie, rómske tradície.
Počúvanie rozprávky, reprodukcia textu. Návšteva knižnice.
Vyrobiť leporelo- skladať, strihať, ilustrovať rozprávku.

Stratégia vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú
využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko - syntetická metóda, metóda od známeho k
neznámemu, heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor,
dialogické a monologické metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov
budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou
hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku
primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností.
Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj
prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. Okrem
subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov
žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na
základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a pokroky žiakov.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich individuálne osobitosti a
úroveň ich sebarozvoja.
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Učebné zdroje






Výtvarné potreby
Vychádzky, návštevy knižníc
Aplikácie na magnetickú tabuľu
Pracovné potreby – lepidlo, nožnice, modelovacie hmoty, kartón, odpadový
materiál, prírodný materiál.
CD prehrávač, CD – detské piesne
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Detský svet v umení

1. ročník

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Tematický celok

Téma

1hodina/ týždeň
Výkonový štandard

Čo už viem

3

Kreslíme zážitok.
Artikulácia.
Spevácke návyky.
Deň 1. pomoci.

Zážitky z prázdnin – kreslenie.
Opakovanie básní, piesní, riekaniek.
Deň 1. pomoci- požiar, pomoc pri úraze,
lekárnička.

Jeseň

4

Šarkan.
Pieseň. Tanec.
Zeleninový deň.
Ťahal dedko
repku.

Šarkan- obkresľovanie, strihanie, lepenie.
Nácvik piesne. Spevácke návyky. Základné
kroky. Ovocie, zelenina. Dramatizácia.
Ilustrácia.

4

Vychádzka do
prírody.
Príroda okolo nás.
Hra s farbou.
Deň úsmevu. Keď
si šťastný...

Zber prírodných materiálov.
Koláž z prírodných materiálov.
Miešanie farieb, otláčanie listov.
Nácvik piesne. Základné kroky.
Kreslenie.

Farebný svet
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- vie výtvarne stvárniť zážitok, vie
rozprávať o zážitkoch,
- vie správne artikulovať naučenú riekanku,
básničku,
- vie správne dýchať pri speve,
- vie dramatizovať reálnu situáciu
poskytnutia prvej pomoci, vie ju aj
výtvarne stvárniť,
- vie podľa šablóny vytvoriť šarkana,
- vie sa naučiť jednoduchý test, zvláda
dychové cvičenia,
- vie zatancovať jednoduchý tanec,
- vie rozlíšiť ovocie od zeleniny, vie
modelovať ovocie a zeleninu,
- pozná zeleninu podľa chuti, vône a tvaru,
- vie dramatizovať rozprávku,
- vie vytvoriť ilustráciu
- vie pozorovať farby, tvary a štruktúry
zaujímavých prírodných foriem,
- vie porovnávať ich veľkosť, farbu
a povrch,
- rozvíja predstavivosť a tvorivosť, vie
vytvoriť štruktúry a mozaiky,
- zvláda miešanie farieb,
- vie otláčať listy na papier,
- vie sa naučiť jednoduchý text, zvláda
dychové cvičenia,
- vie výtvarne stvárniť pocity

Prierezová
téma
OSR

MEV
OSR
ENV

ENV
OSR

3

Vianočné
koledy.
Vianočné ozdoby.
Vianočná
besiedka.

Správna artikulácia . Základy
inštrumentalizácie. Ozdoby z papiera.
Vianočné zvyky a tradície.

- vie správne artikulovať,
- pozná vianočné vinše a koledy,
- vie vyrobiť ozdoby na vianočný stromček
kombinovanou technikou,
- chápe význam Vianoc, vie spievať
vianočné koledy,

2

Snehuliak.
Snehová vločka.
Zvieratá v zime.
Rozprávka
o rukavičke.

Strihanie, skladanie, lepenie.
Starostlivosť o zvieratá v zime.
Dramatizácia rozprávky.

- vie pracovať s papierom,
- vie vyrobiť z papiera snehuliaka,
snehovú vločku,
- chápe potrebu starostlivosti o zvieratá
v zime , dôležitosť kŕmenia,
- vie dramatizovať rozprávku O rukavičke,

ENV
MUV
OŽZ

3

Fašiangové
masky.
Výzdoba na
karneval.
Karneval.

Obkresľovanie, strihanie, lepenie.
Ozdoby z farebného papiera.
Prezentovanie masky.

- vie podľa šablóny zhotoviť masku,
- vie vyrobiť jednoduché ozdoby z papiera,
- vie prezentovať svoju masku,

ENV
MUV
OSR
TPPZ

4

Rozprávka.
Leporelo.
Knižnica.
Moja
najobľúbenejšia
kniha.

Počúvanie rozprávky. Reprodukcia textu.
Skladanie, strihanie. Ilustrácia rozprávky.
Návšteva knižnice. Počúvanie rozprávky.
Reprodukcia.
Prezentácia knihy.

MUV
OSR
TPPZ

4

Veľká noc.
Jarné kvety.
Deň Rómov.
Deň Zeme.

Veľkonočné zvyky a tradície. Veľkonočné
vajíčka. Obkresľovanie podľa šablóny.
Tvary a farby prírodnín. Maľovanie kvetov.
Rómske tradície. Spevácke návyky, základné
kroky. Využitie odpadového materiálu.

- dokáže odpovedať na otázky zamerané na
prečítaný text,
- vie reprodukovať text,
- vie vyrobiť leporelo,
- vie výtvarne vyjadriť úsek deja výberom
figúr v prostredí,
- oboznámi sa s knižnicou, vypočuje si
rozprávku,
- vie prezentovať svoju najobľúbenejšiu
knihu
- chápe význam Veľkej noci,
- vie kresliť podľa šablóny daný tvar,
- vníma tvary a farby prírodnín,
- vie maľovať jarné kvety priamo štetcom,
- pozná tradície rómskej kultúry,
- vie predviesť piesne a tance rómskej
kultúry,
- vie využiť odpadový materiál na výrobu
hračky, úžitkového predmetu

Vianoce

Zima

Fašiangy

Rozprávkový svet

Jar
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OSR
REV
ENV
TPPZ

ENV
OSR
MUV

Zábavná angličtina
Predmet

Zábavná angličtina

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h.ročne

Ročník

štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výučba cudzích jazykov je neodmysliteľnou súčasťou školského života.
Vyučovanie anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti:
 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr
 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu je naučiť žiakov komunikovať v bežných situáciách.
Žiak sa naučí zvládnuť krátke spoločenské konverzácie.
Ciele:
 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
 má sprostredkovať základné vedomosti v AJ
 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku
 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho
emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti
 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta

Obsah vyučovania
Vychádza zo záujmu dieťaťa. V začiatočnej fáze vyučovania AJ hrajú dôležitú úlohu
parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika a gestikulácia) prostriedky. Proces
zapamätávania najľahšie prebieha vtedy, keď obsah a formy zodpovedajú záujmom dieťaťa,
čo zvyšuje jeho motiváciu. Obsahom by mali byť oblasti, ktoré sú deťom známe, sú súčasťou
ich každodenného života. Sprostredkovať sa majú formami, ktoré zodpovedajú záujmom
a schopnostiam detí) hry, pohyb, manipulácia s predmetmi (a jazykovými prostriedkami,
ktoré sú blízke/básničky, pesničky, rečňovanky, hry, príbehy a rozprávky/, ktoré obsahujú
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autentickú reč v kontexte. Obsah výučby AJ je formovanie, rozvíjanie a sústavné
prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na:
 formovanie rečových zručností
 rozširovanie slovnej zásoby
Anglický jazyk sa na našej škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk a cieľom je dosiahnutie
úroveň A1, čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje
opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.

Stratégie vyučovania
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vyťvoriť atmosféra, v ktorej sa
môže dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
prirodzená zvedavosť ť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa
všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a
postupne sa osamostatniť (leaders independence).
Skupinová práca, rozprávanie, didaktické hry- situačná, inscenačná metóda, brainstorming,
riadený rozhovor, samostatná práca, práca s obrázkovým
materiálom.
Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a
výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych
programov a pod.) Vyučovať v malej komunite s využitým rôznych foriem práce.
Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania ,
rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka , súčasne pôsobiaca
výchovne, a to v zmysle vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a
výchovnými princípmi.
Pomocou správne zvolených metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s
radosťou bez strachu a stresu, treba využiť a
motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby
dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť za pomoci všetkých
zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne
sa v jazyku osamostatniť.
Metódy práce
- výklad
- motivačné metódy rozhovoru
- reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva
- demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy
- dramatizačné metódy
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- interaktívne metódy '
— heuristické metódy projektovej práce
- problémová
Formy práce
- individuálna a skupinová práca Žiakov, tímové hry
- práca vo dvojici
- frontálna výučba
- práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom a
internetom
Organizačné formy:
- vedomostné súťaže a kvízy
1. základného typu, - vychádzky
2. motivačného typu, — pozorovania
3. expozičného typu,
4. fixačného typu,
5. aplikačného typu, volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych podmienok
6. diagnostického typu možností. pričom dbá na dodržiavanie zásad
7. projektové typu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov a žiakov so ŠPVU metodický pokyn 22/2011 na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov V základných školách schválený MŠ SR s platnosťou od
1.5.2011.
Predmet je hodnotený slovne.
V systéme vzdelávacích štandardov pre jednotlivé tematické celky je rešpektovaná idea
kontinuálneho vzdelávania v súvislosti s tým sa prostredníctvom štandardov posudzuje a
hodnotí:
- úroveň osvoj ených poznatkov, vedomostí,
- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
- schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdroj ov, ich spracovanie a primeranú
prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií,schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine.
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu
kontrolné hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov
- komplexnosť (celé učivo)
- samostatnosť
- správnosť.

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
Family and friends 2 učebnica a pracovné listy
Internetové zdroje - http://planetavedomosti.iedu.sk/
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Zábavná angličtina
Čas.dot. Tematický
okruh
4
Štart

Ahoj!

reagovať pri prvom stretnutí

Pieseň: Ahoj.Ahoj.Čísla 0-10

počítať do 10 a pracovať s číslami

Dni v týždni

správne menovať dni v týžni

Farby. Pieseň: Spievame dúhu

reagovať na počuté, používať názvy farieb

Prierezová
téma
OaSR-MV

Unit 1

Slovná zásoba: Školské veci

Čo je to?

Väzba Čo je to? To je... .
Pieseň: Otvor knihu. Precvičovanie
výslovnosti:a,b,c,d

používať výrazy, osvojiť si štruktúru vety

Čítanie: Školské veci

rozumieť čítanému textu a reagovať naň

Počúvanie a písanie: Školské veci

vyhľadať inofrmácie a pracovať s nimi

Unit 2

Slovná zásoba: Hračky

menovať veci, hračky

Čas hier

Privlastňovacie zámená môj, tvoj

vyjadriť vlastníctvo

Pieseň: Hračky

reagovať na počuté, dramatizácia

Precvičovanie výslovnosti: e,f,g,h

správne vyslovovať hlásky

Čítanie: Môj obľúbený

rozumieť čítanému textu a reagovať naň

Počúvanie a hovorenie: Naše hračky

počúvať text a rozumieť mu

Unit 3

Slovná zásoba:Moje telo

menovať časti tela

OaSR-ZŽ

Časti tela

Väzba: Tam je - Tam sú

vyjadriť, čo sa kde nachádza

MeV-MP

Pieseň: 10 prstvov na mojej ruke

reagovať na počuté

Precvičovanie výslovnosti: i,j,k,l

správne vyslovovať hlásky

Čítanie: Časti tela

rozumieť čítanému textu a reagovať naň

Počúvanie a písanie: Rôzne zvieratá

počúvať a reagovať na informácie

Opakovanie 1

použiť naučené formulácie

4

4

Obsahový štandard
Téma

4. ročník 1 hodina/ týždeň
33 hodín/ rok
Výkonový štandard
ŹIAK VIE:

EnV-ĽA

správne vyslovovať hlásky
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OaSR-MV
MeV-MP

Test 1

3

2

Unit 4

Slovná zásoba: Zamestnanie

menovať rôzne typy zamestnania

OaSR-MV

On je

Tvorba otázky a odpovede - sloveso byť

tvoriť jednoduchú otázku a odpovedať na ňu

OaSR-ZŽ

hrdina

Pieseň: Dvaja lekári

reagovať na počuté, dramatizácia

MeV-MP

Precvičovanie výslovnost: m,n,o,p

správne vyslovovať hlásky

Čítanie: Moja rodina a práca

rozumieť čítanému textu a reagovať naň

Počúvanie a písanie: Opis ľudí

vypočuť a podať informácie

Unit 5

Slovná zásoba: V parku

menovať veci

OaSR-MV

Kde je

Predložky miesta: v, na, pod
Pieseň: V parku.Precvičovanie výslovnosti:
q,r,s,t,u

poznať a použiť predložky miesta

OaSR-ZŽ

Čítanie: V parku

rozumieť čítanému textu a reagovať naň

Čítanie a počúvanie: Kde je?

prijať a podať informácie

Unit 6

Slovná zásoba: Moja rodina

menovať a pomenovať členov rodiny

Billiho

Privlastňovanie pomocou ´s

vyjadriť vlastníctvo

macko

Pieseň: V mojej rodine

reagovať na počuté, podať info

Precvičovanie výslovnosti: v,w,x,y,z

správne vyslovovať hlásky

Čítanie:Moja rodina

správne čítať text

Počúvanie a hovorenie: Kto je to?

prijať a podať informácie

lopta?

4

reagovať na počuté, dramatizácia
EnV-ĽA

OaSR-ZŽ

Opakovanie 2
Test 2

3

3

použiť naučené formulácie

Unit 7

Slovná zásoba: Oblečenie

MeV-MP

Sú to jeho

Privlastňovacie zámená jej, jeho

MkV-M

nohavice?

Pieseň: Každý deň

reagovať na počuté, dramatizácia

Precvičovanie výslovnosti: Abc

správne vyslovovať hlásky

Čítanie: V obchode

rozumieť čítanému textu a reagovať naň

OaSR-MV

Počúvanie a písanie: Akej farby sú?

prijať a podať informácie

OaSR-ZŽ

Unit 8

Slovná zásoba: Môj dom

menovať časti domu

MkV-ĽV

Kde je

Tvorba otázky a odpovede - sloveso byť

tvoriť jednoduchú otázku a odpovedať na ňu

babka?

Pieseň: Poď do môjho domu

vypočuť a reagovať na počuté
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EnV-ĽA

4

Precvičovanie výslovnosti: sh na začiatku a
konci slov

správne vyslovovať hlásky

Čítanie: Môj byt

správne čítať text, rozmieť informáciám

Počúvanie a hovorenie: V dome

prijať a podať informácie

Unit 9

Slovná zásoba: Jedlo

menovať typy jedál

OaSR-MV

Čas

Sloveso mať. Člen a/an.

používať členy vo vetách a slovných spojeniach

OaSR-ZŽ

obeda

Pieseň: Otvor nádobu s obedom

vypočuť podať info

MeV-MP

Precvičovanie výslovnosti: ch v slovách

správne vyslovovať hlásky

Čítanie: Čo obedujem
Počúvanie a hovorenie: Čo mám/nemám na
obed

správne čítať text, rozmieť informáciám
používať výrazy mám/nemám rád

Opakovanie 3

2

Test 3

použiť naučené formulácie

Unit 10

Slovná zásoba: Moji priatelia a tvary

menovať tvary

Nový

Sloveso mať v stiahnutej forme

používať sloveso vo vetách

priateľ

Pieseň: Je to štvorec

reagovať na počuté, pracovať s info
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OaSR-MV

Náboženská výchova
Názov predmetu

Náboženská výchova

Časový rozsah výučby

1 h.týždenne; 33 h./rok

Ročník

prvý, druhý, tretí, štvrtý

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet rímskokatolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské
myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského
myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu,
k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová
orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská
výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti.
Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu,
v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet rímskokatolícke náboženstvo umožňuje žiakom:
 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov
a konania
 konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými
pohľadmi na svet
 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
 formovať svedomie






prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia
čítania Božieho slova
rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov
v spoločnosti a v cirkvi

Obsah
Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah
k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania
s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na
základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov
otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom.
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom
budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako
dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím
pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.

Učebné zdroje




Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl
„Cesta lásky“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom,
n.o. v Spišskej Novej Vsi.
Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové
prílohy a pracovné listy.
Rámcové učebné osnovy predmetu náboženstvo/náboženská, ktoré schválila
Konferencia biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na svojom plenárnom
zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou
o katolíckej výchove a vzdelávaní.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok

Časová
dotácia
1. som na svete z
8

Téma
Ja
Moje dedičstvo
Čo dokážem
Svet, v ktorom žijem
Dar života
Môj rodostrom
Svet
Ochrana sveta
Vidieť srdcom

2. rodina –
ohnisko lásky

4

3. dar lásky

8

Prosba a vďaka
Komunikácia v rodine
Modlitba za chlieb
Modlitba Otče náš
Premena kamenného
srdca
Zvestovanie
Pastieri, Mudrci
Ježiš – dar pre svet
Zem, v ktorej žil Ježiš
Povolanie učeníkov
Ježiš a deti
Svadba
v Káne

lásky

Ročník: prvý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Meno a jedinečnosť
Čo dokážem? (ruky, nohy,
zrak, sluch)
Patrím do rodiny
Svet v ktorom žijem

Žiak vie:
uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
vyjadriť radosť zo života
rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania
sa správne prežehnať
slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro
na príklade rozlíšiť dobro od zla
odpovedať na otázku z príbehu
vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek
vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
formulovať odprosenie citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku sa
starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky,
hrabať lístie, atď.),

Zdravý životný
štýl,
enviromentálna
výchova, výchova
k
materstvu a
rodičovstvu,
protidrogová
výchova.

Komunikácia v rodine
Modlitba v rodine – rozhovor
rodiny s Bohom(modlit. Otče
náš)
Legenda o kamennom srdci (sv.
Mikuláš)
Zvestovanie. Návšteva Alžbety.
Zmysel a hodnota daru.
Narodenie Ježiša Krista
Počúvať s porozumením
legendu o sv. Mikulášovi,
biblický príbeh zvestovania
a narodenia Ježiša a prepojiť
texty so svojim životom.
S pomocou učiteľa
reprodukovať modlitbu Zdravas
Mária.
.Afektívny: Intuitívne vnímať
v legende symbol srdce.

Žiak vie
jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
definovať
Žiak vie modlitbu ako rozhovor s Bohom
písomne
vyjadriť
opísať dobrotu
sv.modlitbu
Mikulášavďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu
prosby vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej
intuitívne
skutočnosti človeka
s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania
a narodenia Ježiša
podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária
opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)
pripraviť darček pre obdarovanie

Enviromentálna
výchova,
regionálna
výchova.
VMR,
estetická výchova.

4. moc života
a lásky

8

Prebudenie zo spánku
Vzkriesenie Jairovej
dcéry
Snehový zázrak
Pôst
Kríž znamenie smrti
a života

Vzkriesenie a nový
život

Metafora spánku a prebudenia
v rozprávke (uvádzanie do
metaforického spôsobu
vyjadrovania)
Vzkriesenie Jairovej dcéry
Veľká noc – smrť a
zmŕtvychvstanie Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy Ježišovho
zmŕtvychvstania

Za zatvorenými
dverami
Nedeľa

5. spoločenstvo
lásky

5

Kostol
Božia rodina
Duch Svätý
Juraj
Opakovanie

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
Desatoro ako pravidlá

Žiak vie
intuitívne vnímať metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej
reči
opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich
prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov
jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako
slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života nad
smrťou
s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť veľkonočné
symboly
nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad
smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho
zmŕtvychvstania
Žiak vie
na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania
Ducha Svätého
vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny
reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť
sa ho prepojiť so svojim životom
osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch
s inými ľuďmi.

OSR

Enviromentálna
výchova,
regionálna
výchova.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok
1. boh mi
dôveruje

2. Dôverujem
Bohu

Časová Téma
dotácia
Ďakujeme za
7

prázdniny
Človek ako Boží obraz
V záhrade života
Boh nám zveril zem
a my ju chránime

6

Vidieť srdcom
Abrahám
Môžem ťa osloviť
Bože?
Posvätený deň
Nedeľa
Ako sa ľuďom stratila
nedeľa

Ročník: druhý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Krása, účelnosť a veľkoleposť
prírody
Svet – prejav dôvery Boha voči
človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a k
zodpovednosti za životné
prostredie

Žiak vie
porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov
zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet
vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti
prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia
reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom
symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce
v blízkosti Boha a v konaní dobra
na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím

Zdravý
životný štýl,
enviromentál
na
výchova,
výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidrogová
výchova.

Abrahám (povolanie
Abraháma, odpoveď na Božiu
výzvu)
• Modlitba (cvičenie ticha,
modlitba ako posväcovania
života)
• Boh a jeho meno
• Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez TV

Žiak vie
na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery
reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojím životom
vnímať potrebu človeka niekomu veriť
vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a
potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
s úctou volať spolužiakov po mene
vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej
blízkosti
pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

3. dôvera v
rodine

6

4. dôverujeme si
navzájom

4

5. desatoro –
pozvanie
k slobode a
dôvere

7

6. pozvanie na
hostinu –
obnovenie dôvery

3

Svetlo a tma
V advente očakávame
príchod svetla
Lucia priniesla do
rodiny svetlo
Žijem v rodine
Príbeh o jednej rodine
– Jakub a Ezau
Môj krst
Január
Dobre počúvať
17.
Cirkev
– Božia
Správne
slovo
rodina
Dobre sa pozerať

Božie pozvanie do ľudskej
rodiny /4. BP/ - Legenda
o Lucii (VMR)
pozvanie do Božej rodiny /krst/
človek ako neopakovateľné
Božie dielo 5. BP/
rodina ako spoločenstvo,
úlohy a roly v rodine
Jakub a Ezau – narušenie
vzájomnej
Schopnosť dôvery
hovoriť ako Boží

dar (výchova k citlivosti voči
vyslovenému slovu)
Moje svetlo pre iného Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
Dať slovo
Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
Zmluva na Sinaji
Desatoro ako pravidlá
Pravidlá
Desatoro
Múdrosť
Pravda

Odchod z domu otca
Návrat do domu otca
Hostina
Opakovanie
Máj
29. Dobro
30. Opakovanie

Milosrdný otec/márnotratný
syn
Umenie povedať zlu „nie“,
obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi
a s Bohom
Hostina lásky - sviatosť
zmierenia

Žiak vie
opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery
jednoducho nakresliť symboly krstu
vysvetliť jednotlivé krstné symboly
opísať význam krstného mena
reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
pomocou biblického príbehu opísať dôsledky narušenia dôvery
prejaviť úctu k rodičom a k iným ľuďom
formulovať
modlitbu za rodičov
Žiak vie
konkrétnymi
slúžiť rodine
na modelovejskutkami
situácii zdôvodniť
význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
prepojiť posolstvo biblického príbehu O boháčovi a Lazárovi so
svojím životom
na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca
uviesťvie
príklady osobného a spoločného majetku
Žiak
navrhnúť rôznepríbeh
spôsoby
ochrany majetku
reprodukovať
o Mojžišovi
v
skupine realizovať
jednoduchý
triedny projekt
pomoci iným
chronologicky
usporiadať
podľa obrazov
dej príbehu
opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe
porozumenia biblického textu
reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
sumarizovať a aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka na
konkrétnych modelových situáciách
hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím
Žiak vie
intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči
otvoriť sa pre dobrého Boha
reprodukovať biblický príbeh O milosrdnom otcovi
jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa
márnotratného syna a vlastným rozhodovaním sa
aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život
reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia
príbehu
objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov
vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby
formulovať následky konania zla na život človeka
formulovať vlastnými slovami ľútosť

VMR,
estetická
výchova.

OSR

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

Zdravý
životný štýl,
enviromentál
na
výchova,
výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidrogová
výchova.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok
1.Ježiš učí
o božom
kráľovstve

Časová Téma
dotácia
Úvodná hodina
5

Odkrývať ukryté
Čo znamená veriť?
Aký je Boh?
Veľká sila ukrytá v
malom

2. ježiš uzdravuje

5

3. Ježiš nám
odpúšťa

6

Uzdravenie slepého
Vidieť...
Uzdravenie
hluchonemého
Uzdravenie človeka
s ochrnutou rukou
Uzdravenie
ochrnutého
Daj pozor, aby si to
nerozbil!
Len, aby to nebolo na
mňa
Ježiš je hosťom u
Zacheja
Na ceste zmierenia
Ježiš mi odpúšťa
Dokážem to

Ročník: tretí
1 hod. týždenne
Obsahový štandard
viera v Boha
biblické obrazy Boha
podobenstvo o horčičnom
semienku
krst (krstné sľuby)

Ježišove uzdravenia
(uzdravenie slepého,
hluchonemého, s „vyschnutou
rukou“ , chromého)
rozvoj mravného cítenia

vina, hriech
Ježiš v dome hriešnika (Zachej)
Ježiš odovzdáva moc odpúšťať
sviatosť zmierenia

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Žiak vie
jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,
porozumieť symbolickému významu reči,
reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,
na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom
kráľovstve,
na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej
veci z niečoho nepatrného,
opísať obsah krstných sľubov
Žiak vie
reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého,
chromého a človeka s „vyschnutou rukou“
na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť „,počuť, konať,
vidieť“ to, čo je v živote podstatné
identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie
disponovať sa pre rozvoj mravného úsudku

VMR,

Žiak vie
jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu,
jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako
uznanie viny a odpustenie,
vnímať vinu ako súčasť života každého človeka,
reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja,
osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
podieľať sa na sviatosti zmierenia.

OSR

Enviromentál
na
VMR

4. ježiš nás
oslobodzuje

10

5. ježiš nás
pozýva na
hostinu

7

. Židovská pascha
Pravidlá pre život na
slobode (Desatoro)
Pravidlá budovania Desatoro
Pozrieť sa do
zrkadla
Neveriaci sa majú
Poznať, konať,
vidieť
Staré musí odumrieť
Smrť a nový život
Obeta
Kresťanská Veľká
noc

hriech a dôsledky hriechu
Veľká Noc (Pascha)
Desatoro (pravidlá pre život
v slobode)
Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo o pšeničnom
zrne)

Žiak vie
na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky,
vysvetliť pojem hriech,
reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých
prikázaní,
akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život,
stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na
konkrétne situácie v jeho živote,
nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou
smrťou a zmŕtvychvstaním,
posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným,
jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode
so svojím svedomím,
posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra
(prechod od heteronómneho svedomia k autonómnemu),
otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.
Ježiš nasycuje
nasýtenie (zázrak rozmnoženia Žiak vie
chlebom
chlebov, Jn 6, 1-13)
nájsť súvislosť medzi Poslednou večerou a svätou omšou
Ježiš sa stáva
Posledná večera (Eucharistia)
rozlíšiť chlieb od eucharistického chleba
Obeta ako dar
svätá omša ako hostina (hostina objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým
Stretnutie s Ježišom
spoločenstva, hostina slova,
textom o rozmnožení chlebov a sviatosťou Eucharistie
Hlavné pravdy
chleba)
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja
Svätá omša
oceniť potrebu slávenia pre život človeka
Pozvanie na hostinu
rozvíjať schopnosť života v spoločenstve
Cesta viery
uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj
Záverečné opakovanie
duchovný rast

OSR

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok
1.cesta nádeke

2. biblia – slovo o
nádeji

Časová Téma
dotácia
Úvodná hodina
5

Mať nádej
Som jedinečný
Cesta k druhým
Noe dôveruje Bohu
Obrazy Božej blízkosti

11

Biblia – kniha nádeje
Prvý zákon a Nový
zákon
Zem Biblie
Dobytie zasľúbenej
zeme
Gedeon
Pán Boh utešuje
Očakávanie Mesiáša
Príchod Mesiáša
Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo
Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
Opakovanie

Ročník: štvrtý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Cesta k sebe – som jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo,
priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom žijem
(Noemova archa (Gn 6,18-20:
zo všetkého živého, vezmi do
archy....)
Cesta k Bohu (biblické obrazy
Božej blízkosti)

Žiak vie
vysvetliť čím je človek jedinečný
reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche
nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche
a zodpovedným prístupom k prírode
vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
vnímať potrebu sebariadenia
akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej
blízkosti.

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv (sudca
Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje –
príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ,
Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom
kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo (Ježišove zázraky)

Žiak vie
vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie
reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona
jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty
proroctiev prorokov Micheáša (a ty Betlehem...) a Izaiáša – kmeň
Jesseho, ako posolstvo nádeje
interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako
naplnenie očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa
identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv
na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť
„mať smer“ ako základný predpoklad pre zmysel
vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva.
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv
interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky Božieho záchranného konania.

Zdravý
životný štýl,
enviromentál
na
výchova,
výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidrogová
výchova.

3. nádej
presahujúca
smrť

6

.Najväčšie obmedzenie
človeka
Bože, kde si? (Jób)
Ježiš – silnejší ako
smrť
Vzkriesenie Lazára
Veľkonočné obdobie
Sviatosť pomazania
chorých

Skúsenosť strachu, dôvery
a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej (vzkriesenie
Lazára)
Ježiš – silnejší ako smrť
Sviatosť pomazania chorých
ako priestor nádeje v situácii,
kde pozemská nádej už končí

Žiak vie
reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie
vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života
objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou smrť
objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu
je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou a
náboženskú hĺbku ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

4. svedectvo
nádeje

6

Veže v našom meste
Rôzne veže – rôzne
vierovyznania
Kostolné veže –
symboly nádeje
.Kresťan – nositeľ
Krista
Kresťania - nádej pre
svet
Svedkovia nádeje

rôzne veže v jednom meste
kresťanské cirkvi pôsobiace
v našej krajine (regióne)
miesta pre spoločné slávenie,
prácu, a nasadzovanie za
ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných cirkví

Žiak vie
prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví,
hľadať spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou
vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví
vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť)
osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery
k ľuďom iných denominácií

OSR

5. prameň nádeje
4. hod

5

Modlitba – prameň
nádeje
Cirkev – prameň
nádeje
Modlitba svätého
ruženca
Opakovanie

Modlitba – život v Božej
prítomnosti
Bože, si pri mne (Žalm 139)
Boh – stred kresťanského
spoločenstva

Žiak vie
jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný
rozmer človeka
na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery
vnímať potrebu stíšenia
cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom
v modlitbe

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

